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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
čas letních prázdnin je již minulostí a já pevně doufám, že jste si dostatečně odpočinuli
a dny volna si překrásně užili ve společnosti svých blízkých, dětí či vnoučat. Letošní extrémně teplé léto bylo jistě výborné k letním radovánkám, především ke koupání, ale řada
odvětví našeho hospodářství z něj zřejmě nadšena nebyla. Naši prvňáčci již poctivě sedí
ve svých lavicích, odezněly tóny Slavností babího léta, letos s rekordní návštěvou více než
1100 platících diváků a já mám znovu milou povinnost napsat další úvodní slovo našeho
zpravodaje.
Ptáte se, co nás čeká v nejbližších dnech?
Ve druhém říjnovém týdnu to bude dokončení stavby atletického oválu a multifunkčního hřiště za sportovní halou. Už teď vypadá velmi hezky a já bych byl rád, aby byl tento
areál plně využíván nejen během školních hodin, ale především pak dětmi i dospělými
v odpoledních hodinách či o víkendech tak, aby si naše mládež našla cestu ke sportu – povrch hřiště bude z moderních plastových dlaždic, které umožní i bruslení na inline bruslích
či jízdu na skateboardu…ale to už jsem psal i minule. Součástí by pak mělo být během
příštího roku workoutové hřiště…taková malá posilovna v přírodě.

Výstavba atletického oválu
A světe div se…. Po letitých urgencích, osobních setkáních a telefonických rozhovorech
s pracovníky ŘSD jsem byl ujištěn, že dne 25. 9. 2018 se konečně začíná s opravou průtahu.
Tak stejně jako v minulém zpravodaji poprosím o trpělivost a shovívavost při dopravních situacích. Vydrželi jsme čekat skoro čtyři roky… a dočkali se. Bude se jednat o I. etapu opravy,
která bude spočívat v odfrézování povrchu vozovky na příjezdu do Ivanovic na Hané od Vyškova a na výjezdu směr Kroměříž. Střední část pak přijde na řadu, doufejme, následující rok.
No a nemůžu samozřejmě zapomenout na blížící se termín komunálních voleb, které
se letos budou konat ve dnech 5. - 6. října 2018. Z této informace je zcela zřejmé, že končí
4
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volební období 2014 – 2018 a je svým způsobem čas na „skládání účtů“. Myslím si, že jsem
vás během celých těch čtyř společně strávených let pečlivě prostřednictvím zpravodaje informoval o všem, co se ve městě událo, co se podařilo, či naopak, co se nám, ať už z takových
či jiných důvodů nepodařilo. Toho naštěstí bylo poskrovnu a především z důvodů finanční
náročnosti akcí – např. zateplení sportovní haly a rekonstrukce jejího sociálního zázemí,
nebo revitalizace Palackého náměstí, či oprava fasády staré radnice. Ostatně o všech akcích
je podrobně informováno v samostatném článku v tomto zpravodaji a myslím si, že hospodaření města bylo během těch 4 let víc než uspokojivé, že se podařilo vybudovat či opravit
spoustu a spoustu majetku. A co je důležité, že na účtu města zůstalo dostatek finančních
prostředků pro další, některé již naplánované či dotačně podpořené akce.
A nelze nezmínit i blížící se 100. výročí založení našeho státu, naší České republiky.
Myslím, že tato historická událost si zaslouží, když ne velkou, tak určitě důstojnou připomínku její důležitosti pro nás všechny občany. Na podrobném programu již průběžně
pracujeme.
A jelikož je toto číslo zpravodaje v tomto volebním období poslední, dovolte mi, abych
vám, občanům, touto cestou poděkoval za pochopení, pomoc, vstřícnost a spolupráci, kterou jste mi jako starostovi věnovali po celé volební období… moc si toho vážím. Poděkování samozřejmě patří všem zastupitelům, kteří se svým rozhodnutím podíleli na všech
akcích, které v našem městě proběhly. Poděkování všem zaměstnancům městského úřadu za jejich nelehkou, často různými vyhláškami a nařízeními komplikovanou, ale perfektně zvládnutou práci. Děkuji i všem dobrovolníkům, kteří se v našem městě věnují dětem
a mládeži ve sportovních a zájmových organizacích ve svém osobním volnu a většinou
bez nároku na jakoukoliv odměnu a nakonec všem podnikatelským subjektům, majitelům
firem za spolupráci a podporu při budování města či při organizaci kulturních a společenských akcí.
Přeji vám všem krásné prožití babího léta, užijte si posledních hřejivých slunečních
paprsků, úrody na svých zahrádkách a nezapomeňte přijít k volbám. Jde přece o naše
město, náš domov.
Ing. Vlastislav Drobílek

Budování chodníků na ul. Malinovského
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Hodnocení volebního období 2014-2018
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o tom, co se za uplynulé čtyři roky podařilo
v našem městě a jeho místní části Chvalkovice na Hané realizovat. Volební programy byly
během těch uplynulých 4 let postupně naplňovány za podpory a spolupráce všech stran
a hnutí zastoupených v zastupitelstvu a také za podpory společenských, zájmových a sportovních organizací i podnikatelských subjektů v našem městě.
Tou největší investiční akcí bylo vybudování 8 nových bezbariérových pečovatelských
bytů na ulici Mlýnská za skoro 21 mil. korun, které už druhým rokem slouží našim seniorům
a výstavba atletického oválu s multifunkčním hřištěm u sportovní haly na ulici Wiedermannově za necelých 8 mil. korun.
Jednou z dalších potřebných a důležitých věcí pro naše město, kterou se podařilo provést, je připravená změna územního plánu č. 3, která umožní v I. etapě výstavbu 18 rodinných domů v lokalitě za bytovkami na ulici Malinovského. Předpokládaný termín zahájení
prací na inženýrských sítích je naplánován na květen příštího roku, projektová příprava spojená s územním a stavebním povolením je již v plném proudu.
Další investiční akce na městském majetku uvedu heslovitě:
Ivanovice na Hané:
Stará radnice – zateplení střechy a výměna střešní krytiny - 1 161 tis. Kč.
Dům s pečovatelskou službou – dokončená výměna všech oken a vstupních dveří,
postupná rekonstrukce (koupelna, WC a kuchyňská linka) v 8 bytech - 1 331 tis. Kč.
Zdravotní středisko – zateplení fasády - 709 tis. Kč a zhotovení nové střechy - 1 500
tis. Kč, vytvoření prostorů pro mateřské centrum Rarášek - 398 tis. Kč, rekonstrukce otopné
soustavy - 982 tis. Kč, výměna vstupních dveří, výměna podlahových krytin - 379 tis. Kč.
Hasičská zbrojnice – výměna oken a dveří, generální oprava podlahy v garáži - 627
tis. Kč, nákup nové hasičské techniky (zásahové vozidlo - 1 741 tis. Kč), vydláždění vjezdu
a oprava chodníků kolem zbrojnice - 1 305 tis. Kč.
Mateřská škola – zateplení fasády a zhotovení nové střechy - 1 700 tis. Kč, rozšíření
kapacity přestavbou bývalého bytu na novou třídu, rekonstrukce sociálních zařízení ve všech
třídách a na zahradě - 350 tis. Kč, výměna obložení - 212 tis. Kč, a nábytku ve třídách Berušek a Broučků, umístění nových herních prvků na zahradě - 576 tis. Kč.
Základní škola – znovuotevření rekonstruované budovy školy na ulici Wiedermannova
– 3 808 tis. Kč, zateplení fasády přístavby školy na ulici Tyršově - 2 089 tis. Kč, vydláždění
školního dvora, výstavba atletického oválu a víceúčelového hřiště za sportovní halou, nové
dětské hřiště u školy na Wiedermannově ulici.
Základní umělecká škola – rekonstrukce keramické dílny a výtvarného ateliéru - hrazeno z příspěvku na investice od města, částečná úprava vnitřních ploch a rekonstrukce
chodníků - 146 tis. Kč.
Dům s byty Tyršova 4 – oprava střechy - 1 499 tis. Kč – zateplení a výměna střešní
krytiny, postupná rekonstrukce jednotlivých bytů, dveře, schody - 357 tis. Kč, nová fasáda
- 537 tis. Kč.
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Dům s byty Osvoboditelů 165 – oprava fasády - 89 tis. Kč, nátěry kovových prvků,
postupná výměna plynových kotlů, rekonstrukce bytu - 291 tis. Kč.
Stavební dvůr – oprava hospodářské budovy (oprava krytiny, oplechování, štítové zdi)
sloužící k uskladnění techniky, vybudování přístřešku pro traktorové přívěsy a úprava manipulační plochy.
Hřbitov – oprava vodovodní přípojky - 98 tis. Kč, vybudované solární osvětlení - 165 tis.
Palackého náměstí – pokračování restaurace sousoší sv. Floriána - 1.469 tis. Kč, příspěvek na opravu bání kostela sv. Ondřeje - 1 330 tis. Kč.
Chodníky a komunikace – během uplynulých 4 let se do oprav, rekonstrukcí chodníků
a komunikací investovalo v našem městě vč. Chvalkovic na Hané více než 13 miliónů Kč.
Pro přehled:
rok 2015 – chodníky na ulici Dolní Valy, Havlíčkova, obě strany ulice Nádražní;
rok 2016 – vjezd na hasičskou zbrojnici, chodníky u zdravotního střediska, část ulice Osvoboditelů;
rok 2017 – oprava chodníku k firmě fischer, chodníky na ulici Smetanova + osazení nové
autobusové čekárny, chodník před MŠ, a u autobusového nádraží;
rok 2018 – podélná parkovací stání a chodníky na ulici Mlýnská, obě strany ulice Malinovského a ulice Husovy, dokončení pravé strany ulice Osvoboditelů, spojovací chodník podél
řeky Hané.
Místní část Chvalkovice na Hané:
- oprava komunikace ke hřbitovu - 1 168 tis. Kč vč. napojení MŠ na kanalizaci,
- oprava vjezdu ke garážím a úprava stání pro kontejnery na separovaný odpad - 369 tis. Kč,
- nákup kontejneru na hřbitovní odpad - 61 tis. Kč,
- „rozhledna“ u sportovního areálu V. Matouška,
- dokončení opravy sociálního zařízení na hasičské zbrojnici - svépomocí zajistilo SDH,
- oprava chodníku kolem hasičské zbrojnice,
- vybudování nové komunikace k přečerpávací stanici a garážím + osvětlení - 988 tis. Kč,
- celková rekonstrukce komunikace kolem kostela a budovy úřadovny, nová komunikace
na ulici Zábraní - 1 009 tis. Kč,
- úprava stropu ve třídě MŠ, výměna podlahové krytiny a nové herní prvky na zahradě MŠ,
- zbudování dětského hřiště na Zábraní - 381 tis. Kč,
- vybudování VO Ivanovice – Chvalkovice - 339 tis. Kč.
Město finančně přispělo na dobudování hasičského hřiště vč. jeho zázemí v Ivanovicích
na Hané, k nákupu techniky pro údržbu fotbalového i hasičského hřiště, na opravu Sokolovny (nová podlaha, taneční sál, sociální zařízení), na opravu sportoviště na Rozvízu (výměna
mantinelů, výměna oken, rekonstrukce otopné soustavy). Každoročně pak město přispívalo
nemalou finanční částkou na provoz, údržbu a činnost všech zájmových a sportovních organizací, které pracují s naší mládeží. Od roku 2014 tato částka vč. doplatku k získaným
dotacím dosáhla výše 6,6 mil. Kč.
Ze státních dotací se pak podařilo za roky 2015 – 2018 získat částku 10 995 146,- Kč.
Pro úsporu elektrické energie došlo na veřejném osvětlení v Ivanovicích na Hané k výměně stávajících sodíkových výbojek za moderní LED osvětlení. Byl modernizován městský
rozhlas – výměna za nový digitální systém napojený na integrovaný systém ochrany obyvatelstva - 2.757 tis. Kč.
3/2018
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Byly vykoupeny domy na Palackého náměstí a provedena jejich demolice – 5 255 tis. Kč,
demolice 1 528 tis. Kč.
V průběhu období se pravidelně prováděla údržba veřejného prostředí – nová výsadba
okrasné zeleně, udržování stávající zeleně s pravidelnou údržbou trávníků, údržba biocenter, odpadové hospodaření – nákup biokontejnerů a vozidla (2 294 tis.), rozšíření stávajících
míst na separovaný odpad. Pro produktivnější činnost údržby byly zakoupeny nové travní
sekačky John Deere (500 tis.) s nulovým poloměrem otáčení, byl pořízen malotraktor Kioti
(666 tis.), návěs za traktor a svozové kontejnerové vozidlo Bonetti, bylo prováděno pravidelné čištění kanalizačního řadu v majetku města.
Kulturní a společenský život:
Z pravidelných kulturních, společenských, sportovních a charitativních akcí se každoročně
pořádá Tříkrálová sbírka, která přináší na dobročinné účely opakovaně přes desítky tisíc korun. Mezi další pravidelné akce pak patří Dětský karneval, Městský a Hasičský ples, Šibřinky,
Posezení pro seniory, Dětské radovánky, Koncerty a vystoupení ZUŠ, Adventní koncert, výstavy, ivanovické jarní a vánoční trhy, Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, filmová a divadelní
představení. Také Slavnosti babího léta, pořádané vždy druhou sobotu v září se již staly tradiční příjemnou kulturní akcí navštěvovanou velkým počtem našich obyvatel. A nemohu zapomenout na další akce pořádané pro veřejnost našimi zájmovými a sportovními organizacemi
– Tour de Rozvíz, Sokolská šlapka, Pohádkový les, Olympiáda mládeže, atd.
Jak sami vidíte, nebylo toho málo, co se podařilo za spolupráce všech zastupitelů vytvořit
a zbudovat. Všem se patří poděkovat. Poděkování také Vám občanům, že nezůstáváte lhostejní a dokážete přinést konstruktivní nápady pro další rozvoj města.
A našemu městu pak popřát, aby se i v dalších letech rozvíjelo a aby se nám tady společně dobře žilo.
Stále platí, že cesta k hezkému městu je i cestou k srdci.
Vlastislav Drobílek, starosta města

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
61. jednání rady města se konalo dne 23. 5. 2018 a rada města:
- doporučila zastupitelstvu města schválit „Závěrečný účet města Ivanovice na Hané, za
rok 2017“,
- doporučila zastupitelstvu města schválit zprávu auditora o kontrole hospodaření města
Ivanovice na Hané za rok 2017, tak jak je zpracována,
- schválila dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu MěÚ Ivanovice na Hané, a to v souvislosti
s Nařízením EU 2016/679 – o ochraně osobních údajů,
- schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi E.ON a městem Ivanovice na Hané
– kabelové vedení NN Březina za cenu 1000,- Kč + DPH,
- schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi E.ON a městem Ivanovice na Hané
– kabelové vedení NN a pojistková skříň Svárovská za cenu 2000,- Kč + DPH,
- schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a GasNet s.r.o. – právo provést stavbu plynárenského zařízení REKO MS
K:Dvořáčka za cenu 92,70 Kč vč. DPH za každý započatý metr délkový,
8
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-

neschválilka žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na podporu krizové linky,
schválila záštitu a použití znaku města nad florbalovým turnajem OPEN FAIR Vyškov,
schválila žádost ZŠ Ivanovice na Hané o čerpání finančních prostředků z investičního
fondu ve výši 124 757,28 Kč na úhradu nákladů na kompletní vybavení jedné učebny
novým nábytkem,
schválila smlouvu o pronájmu digitálního barevného multifunkčního stroje TA 2506ci
MFP,
schválila jako zhotovitele stavby „Oprava chodníku ul. Osvoboditelů“ společnost V.H.P.
Ivanovice na Hané, s.r.o. za nabídkovou cenu ve výši 808 998,10 Kč,
projednala záměr na odkoupení pokladny, v areálu hasičské zbrojnice, s tím, že nechá
vypracovat znalecký posudek na zděnou budovu a poté ji nabídne k odprodeji,
schválila pravidla pro vítání nových občánků ve městě Ivanovice na Hané.

62. jednání rady města se konalo dne 11. 6. 2018 a rada města:
- schválila RO č. 2/2018 – vlastní, ve výši 418 000,- Kč a to jak na straně příjmů, tak i výdajů,
- schválila jako nájemce bytu č. 6, na ul. Tyršova, pana Petra Sovíka, bytem Ivanovice na
Hané, a to na dobu pronájmu ve výši 3 roky od sepsání nájemní smlouvy.
63. jednání rady města se konalo dne 2. 7. 2018 a rada města:
- schválila ocenění zastupitelů za volební období 2014 – 2018 a rovněž schválila i formu
ocenění,
- schválila jako zhotovitele stavby „Školní hřiště – Atletický ovál a multifunkční hřiště Ivanovice na Hané“ společnost JM Demicarr s.r.o. Slavkov u Brna za nabídkovou cenu
5 990 178,15 Kč,
- schválila společnost HANDL s.r.o. Uhřice provedením stavebního dozoru na akci „Školní hřiště – Atletický ovál a multifunkční hřiště Ivanovice na Hané“ za nabídkovou cenu
68 970,- Kč,
- schválila postoupení licence ESSL GINIS za zbytkovou cenu ve výši 1178,34 Kč za obec
a 1055,91 Kč za příspěvkovou organizaci,
- schválila nabídku st. firmy Čáp Švábenice na opravu kanalizace u Staré radnice a kostela za nabídkovou konečnou cenu ve výši 296 484,- Kč,
- schválila záměr odprodeje části pozemku p.č. 274/3 o výměře 1 m2, v k.ú. Ivanovice na
Hané, za cenu 300,- Kč/m2,
- schválila dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 2503/2, v k.ú. Chvalkovice na Hané,
panu Zdeňku Dostálkovi, bytem Chvalkovice na Hané, za jednorázový roční poplatek ve
výši 1 000,- Kč, s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 5-ti let,
- schválila finanční dotaci pro Český svaz biatlonu, z.s., Klub biatlonu Vyškov, p.s., se sídlem
Chvalkovice na Hané 12, ve výši 10 000,- Kč, na zakoupení vzduchové zbraně Steyr LB,
- neschválila pořízení 70 knih „Česko z nebe“ za cenu 27 930,- Kč bez DPH s tím, že
město bude zdarma prezentováno na jedné straně knihy,
- schválila smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Ivanovice na
Hané, Palackého náměstí 796/11, Ivanovice na Hané a společností E.ON Distribuce,
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na uložení kabelového vedení NN a pojistkové skříně – připojení NN Svárovská na pozemku p.č. 1490, v k.ú. Ivanovice na
Hané, za jednorázovou úhradu ve výši 2 000,- Kč + DPH,
3/2018

9

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

-

-

schválila smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Ivanovice na
Hané, Palackého náměstí 796/11, Ivanovice na Hané a společností E.ON Distribuce,
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na uložení kabelového vedení NN – připojení NN Březina na pozemku p.č. 401/10, v k.ú. Ivanovice na Hané, za jednorázovou
úhradu ve výši 1 000,- Kč + DPH,
vzala na vědomí provoz MŠ Ivanovice na Hané v době letních prázdnin,
schválila jako zhotovitele akce „Oprava chodníků ul. Malinovského – levá strana“ pana
Jana Kalába, Vyškov, za konečnou cenu ve výši 544 500,- Kč s DPH,
schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč, na částečné pokrytí nákladů na dopravu, v souvislosti se zájezdem přípravky TJ Slovan Ivanovice na Hané do
Gaussigu (SRN),
schválila cenu hrobového místa včetně služeb na rok 2018 následovně:
- nájem hrobového místa 3 m2 á 4,- Kč , tj. 12,- Kč/rok,
- služby spojené s užíváním 3 m2 á 2,70 Kč, tj. 8,10 Kč/rok
s tím, že po zaokrouhlení činí hřbitovní poplatek 20,- Kč/rok, ve Chvalkovicích na
Hané jsou náklady ve stejné výši, tj. 6,70 Kč, ale tyto budou vynásobeny plochou
hrobu.

64. jednání rady města se konalo 8. 8. 2018 a rada města:
- doporučila zastupitelstvu města schválit RO č. 3/2018 – vlastní, ve výši 1 020,-tis. Kč a to
jak na straně příjmů, tak i výdajů,
- schválila realizaci solárního osvětlení hřbitova, v Ivanovicích na Hané, varianta 6 svítidel,
za cenu 165 645,- Kč od společnosti JD ROZHLASY s.r.o. Vigantice,
- schválila záměr odprodeje části pozemku p.č. 659, v k.ú. Ivanovice na Hané, o výměře
cca 90 m2, za cenu 300,- Kč/m2,
- doporučila zastupitelstvu města odkoupit pozemek p.č. 2574/3 o výměře 381 m2, za cenu
100,- Kč/m2,
- doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej pokladny letního kina, umístěné v areálu hasičské zbrojnice, za cenu 10 000,- Kč,
- schválila záměr odprodeje části pozemku p.č. 4/6, v k.ú. Ivanovice na Hané, za cenu
150,- Kč/m2, výměra bude známa po zaměření pozemku,
- doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků mezi městem Ivanovice na
Hané a Římskokatolickou farností Ivanovice na Hané následovně: město Ivanovice nabízí pozemky p.č. 2907/1 o výměře 4179 m2 a pozemek p.č. 3229 o výměře 1745 m2,
celková výměra 5924 m2, za cenu 35,- Kč/m2, vše v k.ú. Ivanovice na Hané, Římskokatolická farnost Ivanovice na Hané nabízí pozemky p.č. 894/45 o výměře 45 m2,, p.č. 894/35
o výměře 590 m2, p.č. 894/52 o výměře 564 m2, celková výměra 1195 m2, za nabídkovou
cenu 350,- Kč/m2, s tím, že rozdíl ceny ve výši 210 910,- Kč by byl městem Ivanovice na
Hané uhrazen na účet Arcibiskupství olomouckého,
- schválila žádost o změnu využití finančních prostředků, pro Osadní výbor Chvalkovice na
Hané, s tím, že tato částka bude poskytnuta v maximální výši 5 000,- Kč,
- pověřila starostu města projednáním plánované trasy k plánované akci „Chvalkovice na
Hané, připojení BD Želecká“,
- schválila smlouvu o o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni, mezi městem
Ivanovice na Hané a společností E.ON České Budějovice, na akci „Ivanovice na Hané,
připojení NN Navrátilová“. Na pozemku p.č. 399/2 v k.ú. Ivanovice na Hané, za jednorázovou úhradu ve výši 2 000,- Kč bez DPH,
10
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schválila zhotovitele díla na opravu chodníku ul. Malinovského (pravá strana) Jana Kalába, Vyškov, za nabídkovou cenu 539 442,- Kč a opravu chodníku kolem Hané provede
společnost V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. za nabídkovou cenu 143 239,- Kč s DPH.

65. jednání rady města se konalo dne 19. 8. 2018 a rada města:
- schválila povolení výjimky a souhlasí s navýšením počtu žáků z 24 žáků na 25 žáků ve
všech třídách MŠ Ivanovice na Hané,
- schválila povolení výjimky z počtu žáků v 7. ročníku, a to z počtu 30 žáků na 32 žáků,
- schválila žádost ZŠ Ivanovice na Hané na čerpání finančních prostředků z investičního
fondu ve výši 400 737,- Kč s tím, že částka 175 355,- Kč bude použita na pokrytí nákladů
opravy části střechy a z částky ve výši 224 382,- Kč bude uhrazeno pořízení klimatizací
do sboroven, ředitelny a kanceláře hospodářky školy,
- schválila záměr odprodeje pozemku p.č. 254/57 o výměře 58 m2, v k.ú. Chvalkovice na
Hané, za cenu 50,- Kč/m2,
- schválila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
Ivanovice na Hané a E.ON Distribuce - kabel NN uzemnění, 1000,- Kč + DPH,
- schválila záměr odprodeje části pozemku p.č. 256/2 v k.ú. Chvalkovice na Hané, přibližně 196 m2, v k.ú. Chvalkovice na Hané, za cenu 300,- Kč/m2,
- schválila návrh dodatku č. 7 ke smlouvě 2/2010 a dodatku č. 2 ke smlouvě SPP/012/2017
o pachtu a zajištění provozu vodohospodářského zařízení mezi městem a VaK Vyškov
a.s., a to v částce 60 093 Kč/rok a 609,- Kč/rok,
- schválila výroční zprávu za rok 2017/2018 a plán práce na rok 2018/2019 pro ZUŠ Ivanovice na Hané.
Ing. Jan Kovář, tajemník MěÚ

USNESENÍ
z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané, konaného
dne 14. 06. 2018 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 19. veřejném zasedání Zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 1.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města schvaluje pracovní předsednictvo na 19. veřejném zasedání zastupitelstva města ve složení Ing. Vlastislav Drobílek, MVDr. Josef Lysák, Mgr. Ing. Ivana Lasovská,
Jiří Procházka a Miroslav Měrka.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 2.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu Bohumila Čumpla a Ing. Jozefa
Konkola, zapisovatelkou paní Šárku Němcovou, kontrolou správnosti přijímaných usnesení
na 19. zasedání Zastupitelstva města pověřuje Ing. Vladimíra Haumera.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 3.
3/2018
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Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti Rady města za 2. čtvrtletí roku 2018.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 4.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce Zastupitelstva města a Rady města na 3. čtvrtletí
roku 2018.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 5.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 67 a 68 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích,
v platném znění, počet 15 členů zastupitelstva města Ivanovice na Hané na další volební
období.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 6.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města schvaluje podle § 84 odst. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, celoroční hospodaření města Ivanovice na Hané včetně hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2017 zpracované do “Závěrečného účtu města Ivanovice
na Hané”. Dále schvaluje výsledky přezkumu hospodaření provedené auditorem a uvedené
ve “Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017” a dle ustanovení § 17
odst. 7 písmene a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2017, a to
bez výhrad.
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města vypracovat protokol o schválení závěrečného
účtu města za rok 2017.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 7.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města schvaluje dle § 84 b) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle § 18 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, účetní závěrku
města Ivanovice na Hané, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017, neboť představuje
věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice města.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 8.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města schvaluje jako auditorskou firmu, která provede přezkum hospodaření
města Ivanovice na Hané za rok 2018 firmu AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČO 607 15 880,
zastoupenou jednatelem Ing. Karlem Psohlavcem, sídlo Masarykovo nám. 47/33, 682 01
Vyškov.
Ukládá starostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 9.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2500/8 (ostatní plocha) o přibližné výměře 65 m2 v kat. území Chvalkovice na Hané a dále pozemek parc. č. 1504/11
(ostatní plocha) o výměře 2 m2 v kat. území Chvalkovice na Hané do podílového spoluvlast12
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nictví, za kupní cenu 50,- 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 č. 10.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 979 (ostatní plocha) o přibližné výměře 50 m2 v kat. území Ivanovice na Hané 68, Ivanovice na Hané za kupní cenu
75,- 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 neschválilo usnesení č. 11.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města Ivanovice na Hané schvaluje v souladu s § 6 odst. 2 zákona
115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, plán rozvoje sportu ve městě.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 12.
Zpracovala: Šárka Němcová
* Upraveno vzhledem k ochraně osobních údajů.

VOLBY do zastupitelstev obcí – informace pro voliče
Volby do zastupitelstev obcí se budou na území České republiky konat ve dnech
5. a 6. října 2018.
V pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 08.00 do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá ve volebních místnostech.
Volební místnosti okrsků č. 1. a 2. budou v Ivanovicích na Hané ve velkém sále kulturního domu a okrsku 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.
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního
občana České republiky nebo o státního občana členského státu Evropské unie, pokud
požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným
3/2018
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cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce je jen jeden a může být vytištěn
oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů
zastupitelstva obce, který má být zvolen. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě
hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi
o jiný hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být
v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak,
že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do
zastupitelstev obcí, kterou obdržel od okrskové volební komise.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do
úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku
vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena.
Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz
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KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Slavnostního vítání nových občánků
našeho města do života
dne 23. 06. 2018 se zúčastnili rodiče:
Lubomír a Milena Musilovi s dcerou Emilií,
Radek a Vladimíra Pickovi s dcerou Štěpánkou,
Tomáš a Pavla Janíčkovi s dcerou Kristýnou,
Jaromír Kmínek a Simona Šolcová se synem Ivanem,
Radek a Eva Kachlovi s dcerami Evou a Eliškou.
Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem o vítání nově narozených dětí do života v obřadní síní MěÚ Ivanovice na Hané, aby
se hlásili na matrice městského úřadu v průběhu celého roku,
případně na tel. 517 325 669.
Marie Konečná, matrikářka

Zpracováno podle regionálního tisku.

Opustili nás…
Ivanovice na Hané
Boris Bednář
Hedvika Špičáková
Jiřina Vránová
Jana Kroutilíková
Julie Zvolská
Zdeněk Zrotál
Karel Dřímal
Zdeňka Kudínková
Jan Oral
Božena Skopalová
Jaroslava Novotná
MVDr. Jiří Radoš

67 let
83 let
86 let
92 let
88 let
73 let
72 let
86 let
81 let
94 let
75 let
60 let

† 06.06.2018
† 09.06.2018
† 04.07.2018
† 09.07.2018
† 28.07.2018
† 03.08.2018
† 04.08.2018
† 13.08.2018
† 26.08.2018
† 15.09.2018
† 15.09.2018
† 25.09.2018

Občané spjatí s Ivanovicemi na Hané
Ing. Lubomír Palásek
67 let
† 09.09.2018
Václav Machálek
76 let
† 12.09.2018
Milan Grmela
64 let
† 13.09.2018
Vyjadřujeme všem pozůstalým upřímnou soustrast.
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VZPOMÍNKA
Dne 3. 10. 2018 vzpomeneme 16. výročí úmrtí
pana Ing. Jana Pospíšilíka,
starosty Ivanovic na Hané (1998 - 2002).
Dne 31. 10. 2018 si připomeneme 8. výročí úmrtí
pana Vojtěcha Baláše,
místopředsedy Ivanovic na Hané (1986 - 1990),
místostarosty Ivanovic na Hané (2002 - 2010).
S úctou vzpomínají spolupracovníci z městského úřadu.
Hred.

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Milí spoluobčané, vážení čtenáři Zpravodaje,
horké a suché léto pomalu končí, počátkem měsíce září konečně spadlo více dešťových srážek, v lesích je již vidět pestrá škála barev padajícího listí, ale dost často
i úplně suché stromy, hlavně jehličnany, což je důsledek nejen malého množství vody,
ale i intenzivního působení lýkožrouta smrkového. Tyto skutečnosti se bohužel projevily
i na řadě jehličnanů v našem městě. Nižší úroda obilovin, nejen u nás, ale i v celé Evropě
pomalu zvedá ceny pečiva, budou zřejmě následovat i další potraviny hlavně živočišného původu. V důsledku nedostatku objemných krmiv budou zemědělci snižovat stavy
dobytka.
Letošní suchožár nám tvrdě připomenul všechna zvěrstva, které jsme v přírodě a zemědělství napáchali a za která teď budeme zřejmě těžce platit. Jejich výčet by byl hodně
dlouhý, proto uvedu jen některá. Z centra velkých měst mizí zeleň, takže se tyto plochy
asfaltu, betonu a skla stávají akumulátory slunečního tepla. Bez klimatizace se už pomalu nedá žít, a ta je zase náročná na energii. Po mnoho let jsme v minulosti narovnávaly
toky řek, prováděli meliorace mokřadů a dnes se divíme tomu, že jsme jednou z nejsušších zemí Evropy. Voda naší krajinou rychle proteče k sousedům a my se divíme,
že máme studny a řeky bez vody. Boj se suchem je dnes velmi aktuální a je na každém
z nás, abychom vodou šetřili, neboť ta se stala strategickou surovinou.
Toto číslo našeho Zpravodaje je třetím v tomto roce a zároveň posledním ve volebním období 2014-2018. Nastal čas bilancování a skládání účtů. Z mého pohledu se nám
toho podařilo za uplynulé čtyřleté období docela dost zbudovat a opravit. Velmi podrobný
výčet akcí je obsahem úvodníku pana starosty. Stručně se zmíním jen o některých významných investicích a opravách. V roce 2015 to bylo:
- zateplení a oprava střechy na ZŠ Wiedermannova v částce 3 807 621,- Kč,
- zateplení ZŠ Tyršova v částce 2 294 160,- Kč,
- sedlová střecha nad zdravotním střediskem za 1 499 850,- Kč,
- nákup kontejnerového vozidla za 2 294 160,- Kč.
16
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Rok 2016:
- výstavba komunikace ke garážím a přečerpávací stanici ve Chvalkovicích n.H. za
880 059,- Kč,
- zhotovení sedlové střechy nad MŠ v Ivanovicích n.H., za 1 699 568,- Kč,
- zateplení obvodového pláště budovy zdravotního střediska za 708 909,- Kč.
Rok 2017:
- výstavba DPS s osmi bytovými jednotkami za 21 015 821,- Kč,
- výkup nemovitostí č.p. 31, 32, 33 na Palackého náměstí za 5 255 000,- Kč,
- hasičské auto IVECO za 1 741 189,- Kč,
- rekonstrukce otopné soustavy na zdravotním středisku za 982 392,- Kč.
Rok 2018:
- v rámci protipovodňového opatření došlo k výměně zařízení rozhlasu v KD a amplionů v areálu města v ceně 2 757 970,- Kč,
- rekonstrukce střechy na bytovém domě Tyršova 4 za 1 499 067,- Kč,
- výstavba komunikace a odstavných stání ve Chvalkovicích n.H. za 1 010 304,- Kč,
- probíhá výstavba atletického oválu a víceúčelového hřiště za sportovní halou za přibližně 8 540 000,- Kč,
- zateplení obvodového pláště budovy MŠ v Ivanovicích n.H. v ceně 1 300 000,- Kč.
Na opravy chodníků, komunikací, dešťových vpustí, čištění dešťové kanalizace bylo
za uvedené období vynaloženo přes 13 500 000,- Kč. Opravy bytového fondu v roce 2017
a 2018 stály 1 203 027,- Kč.
Movitý investiční majetek města se od roku 2015 zvýšil o cca 40 000 000,- Kč na celkovou částku 239 955 911,- Kč.
Spolkům a organizacím, které pracují s mládeží, bylo v letech 2015-2018 poukázáno z městského rozpočtu celkem 5 664 997,- Kč.
Na dotacích od státu a Jihomoravského kraje získalo město v uvedeném období celkem
10 995 146,- Kč. Tolik stručně k investicím a opravám v našem městě za období 2015-2018.
Tento stručný výčet je práce celého týmu pracovníků města, zastupitelů i občanů.
Všem patří mé upřímné poděkování. Rovněž děkuji všem živnostníkům a vedení firem za
konstruktivní spolupráci a těším se na nové výzvy.
Závěrem mého příspěvku se musím zmínit o významných výročích, která nás čekají.
Je to výročí 100 let od vzniku samostatného Československa v roce 1918 a také vznik celosvětově významné firmy z našeho města – Biovety. Ta vznikla taktéž v roce 1918. Bioveta si připomněla svůj vznik velkolepou oslavou v areálu firmy dne 20. 09. 2018. Účastníkům
oslavy zazpíval Michal David a skupina No name. Asi 1 600 návštěvníků (zaměstnanců
současných a jejich rodinných příslušníků) si tento podvečer velmi užívalo.
Výročí vzniku Československa si připomeneme dne 28. 10. 2018 položením věnců
u památníku Svobody na Palackého náměstí a krátkým programem, ve kterém vystoupí
žáci naší ZUŠ. V 17 hodin v Kině Ivanka bude promítnut nový český film PALACH a místní
hasiči zajistí návštěvníkům teplé občerstvení - čaj, klobásky a další. Ke stému výročí vzniku republiky na vhodném místě vysázíme stromořadí či kratší alej. Tipy na vhodné místo
v intravilánu města jsou vítány.
Všem spoluobčanům přeji pestrobarevný, prosluněný, ale vzhledem k nedostatku vody
někdy i deštivý podzim a šťastnou ruku při komunálních volbách 5. a 6. října.
MVDr. Josef Lysák
3/2018
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NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
BELETRIE:
Dominique Marny: Zbývá nám tak málo času - Román odehrávající se ve Francii v letech
1939 až 1943 vypráví příběh Francouzky Rose, která po odchodu manžela na frontu pomáhá
mnoha pronásledovaným Židům a k tomu jí do života osudově zasáhne katalánský uprchlík Luis.
Táňa Keleová-Vasilková: Přítelkyně - Tři ženy - Hana, Marta, Táňa. Tři přítelkyně - tři osudy,
které pojí touha po sebenaplnění a smysluplném životě. Každá je jiná, každá řeší a zvládá svůj
život po svém, ale s podporou kamarádek to jde snáz.
Kerry Lonsdale: Všechno, co jsme opustili - Volné pokračování knihy Všechno, co máme.
Aimee konečně našla klid. Po ztrátě svého snoubence Jamese dokázala vybudovat zbrusu nový
život a najít i novou lásku. Ovšem po několika letech se stane přesně to, čeho se nebála jen ona.
James, žijící po ztrátě paměti jako spokojený malíř v Mexiku, si vzpomněl.
Katarína Gillerová: Zvláštní příběh - Katarína, Karolína a Karin jsou tři sestry, tři různé
osobnosti. Karolína, prostřední ze sester, si občas připadá jako neviditelná. Není ani tak vzorná
jako nejstarší Katka, ani tak vzdorovitá a problémová jako Karin. Po zklamání v lásce a stresujícím
zážitku v práci se rozhodne od všeho odjet a začít nový život v Londýně.
Jojo Meyes: Zakázané ovoce - Poklidné přímořské městečko Merham se ještě vzpamatovává
z následků druhé světové války, když poklidné místní vody rozčeří příchod bohémské skupinky
s nejasnými vzájemnými vztahy, která se nastěhuje do moderního, na tu dobu architektonicky
výstředního domu na pobřeží. Konzervativní obyvatelé Merhamu jsou pobouřeni, mladou Lottie
a její přítelkyni Celii však dům i jeho osazenstvo přitahuje…
Daniel Cole: Loutkář - Od případu Hadrového panáka uplynulo osmnáct měsíců. Hrůza
z něj se stále vznáší nad Londýnem, detektiv Wolf zmizel. A jeho kolegyně seržantka Emily
Baxterová čelí další sérii nezvyklých vražd - jejich oběšené oběti mají na hrudi vyřezáno slovo
„NÁVNADA“. Stejně označená těla se začnou objevovat také v New Yorku. Do vyšetřování se tak
vloží i speciální agenti FBI Damien Rouche a Elliot Curtisová.
Petra Dvořáková: Dědina - Hranice rozorané mezi poli i lidmi. Hospoda, malá prodejna,
zabíjačky. Nevěra a jeden nezdařený pohřeb. Babka s dědkem srostlí jak dva stromy. Život
spjatý s půdou, zvířaty a hospodařením. To všechno je Dědina, příběh jedné současné vesnice
vyprávěný očima jejích obyvatel.
Jodi Picoult: Prostá pravda - Ve stodole jednoho farmáře se najde mrtvé novorozeně. Záhy
se ukáže, že matkou dítěte je osmnáctiletá Katie Fisherová, neprovdaná dívka ze sekty Amišů,
velmi striktní protestantské církve. Aby měla zbožná amišská dívka nemanželské dítě, a navíc
ho zavraždila, je téměř vyloučené, ale proti Katii existují velice pádné důkazy. Obhajoby se ujme
cynická, zatrpklá advokátka Ellie…
Jo Nesbo: Macbeth - Sedmdesátá léta, ponuré průmyslové město sužuje chudoba a úpadek
mravů. Zavírá se jedna továrna za druhou, po ulicích se potácejí narkomani a vysoce postavení
občané figurují na výplatních páskách dealerů. Macbeth je neohrožený velitel jednotky rychlého
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nasazení, zároveň však i vyléčený feťák. Po jeho boku stojí Lady, jeho milenka a majitelka
luxusního kasina. Macbeth chce ale více, chce dosáhnout až na vrchol...
Tom Weaver: Hon na mrtvého - Syn Mary Towneové Alex před šesti lety zmizel. Pět let
nato ho konečně našli… mrtvého ve vraku auta. David Raker, který se specializuje na pátrání po
pohřešovaných osobách, tenhle případ nechce vzít, nakonec však neochotně svolí...
B. A. Paris: V pasti lží - Cass si konečně dala svůj život do pořádku, je šťastně vdaná
a pracuje jako učitelka. Jedné deštivé noci se ale na neosvětlené lesní cestě stane něco, co jí
převrátí život naruby...
Anne Jacobs: Panský dům a jeho dcery - Marie a Paul Melzerovi si užívají rodinného života,
ale jejich štěstí netrvá dlouho. Vypukla první světová válka a muži narukují na frontu. I Paul dostane
povolávací rozkaz - a právě v den, kdy Marie porodí jejich dvojčata. Marie se však nezalekne
žádné překážky a pustí se do boje za zachování melzerovská textilky a rodinného dědictví.
Neal Shusterman: Smrtka - Ve světě budoucnosti lidstvo zvítězilo nad nemocemi, stárnutím
a nakonec i nad smrtí. Nikdo neumírá a Zemi hrozí přelidnění. Jedinými, kdo může ukončit život,
jsou smrtky. Dva mladí lidé, Citra a Rowan, jsou vybráni, aby se stali učedníky tohoto řemesla což je role, po níž ani jeden z nich netouží...
Dita Táborská: Malinka - Několik rozdílných lidských příběhů se propojí v průsečíku životních
okolností spojených s rodičovstvím. Ústřední postavou je nalezenec Malka, kterou adoptovali ke
svým dvěma biologicky vlastním synům Ina s Jaromírem. Ve chvíli, kdy je Malka už dospělou
dvacetiletou ženou, dostává se nečekaně do situace, kdy si sama musí upřímně zodpovědět
otázku, co skutečně dělá ženu pravou mámou.
Michal Viewegh: Muž a žena - Nejznámější český spisovatel se ve dvou novelách vrací
k tomu, co na něm jeho čtenáři oceňují nejvíce. Svůj humorně ironický pohled na vztahy mezi
muži a ženami…
Mary Kubica: Andílek - Psychologický thriller o opuštěné dívce s miminkem, která nalezne
útočiště v jedné chicagské rodině. Kdo je však záhadná mladá matka a jaká tajemství minulosti skrývá?
Sebastian Fitzek: Balíček - Pošťák vás poprosí, abyste převzali balík pro souseda. Souseda,
jehož jméno jste nikdy neslyšeli, i když ve vaší malé ulici žijete už roky. Co se asi tak může stát?
říkáte si. A tím vaše noční můra začíná…
Anne-Marie Veso Olesen: Dvorní dáma - Mladá, přitažlivá a neohrožená Madeleine přichází
do Paříže, stane se dvorní dámou královny Kateřiny, ale zároveň se zamiluje do ženatého vůdce
hugenotů Louise de Condé. Zatímco se země ocitá na pokraji zániku, bojuje Madeleine o přežití
v osidlech politických a erotických intrik cynické šlechty.
W. Bruce Cameron: Psí poslání - Všichni pejsci přicházejí na svět několikrát a toto je
vyprávění jednoho z nich. Čtyřnohý protagonista se poprvé narodí nepříliš šťastně, až podruhé
najde konečně opravdový domov a správného pána - osmiletého Nathana. S ním a jeho rodinou
prožije Bailey celý svůj vyměřený čas plný legrace a lásky. V dalších příchodech na zem touží
Bailey po jediném: ještě jednou potkat Nathana…
3/2018
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Soraya M. Lane: Sezdány válkou - Londýn, 1944. Na nádraží se potkají mladé zdravotní
sestřičky, obě míří za stejným cílem: pomoci své zemi ve válce. V Normandii tyto dvě kamarádky
brzy poznají Lucy, zkušenou sestru, kterou zdánlivě nedokáže nic otřást...
Bernard Cornwell: Blázni a smrtelníci - Uprostřed alžbětinské Anglie sní Richard
Shakespeare o oslnivé herecké kariéře. Prozatím se díky využívání hezké tváře, obratného
kradení a pozoruhodné výmluvnosti protlouká, jak se dá. Vztah ke staršímu bratrovi, jehož hvězda
právě stoupá, není vůbec přátelský. Když se však ztratí nenahraditelné rukopisy her, po nichž
pase konkurenční divadlo, hrdina knihy je nucen sehrát svou životní roli a ukrást texty zpátky.
Leigh Bardugo: Šest vran - Za peníze se dá koupit všechno! Nebo aspoň to platí v Ketterdamu,
ve kterém se nikdo nevyzná lépe, než Kaz Brekker, fenomenální podvodník a zloděj. A když se
objeví neodolatelná zakázka? Je čas sehnat si pomocníky. Šest nebezpečných psanců, kteří se
pokusí dostat do nejstřeženější pevnosti světa. Podaří se jim vyváznout se zdravou kůží?
Dirk Husemann: Ledoví piráti - Středomoří, léta Páně 828. Viking Alrik a jeho posádka se
věnují zvláštnímu, ale výnosnému obchodu - dovážejí na svém drakaru z Etny do Ravenny náklady
ledu. Ještě rychlejší než ledoví piráti je jejich pověst, která tak dorazí i k benátskému dóžeti…
Camille Aubray: Vařila jsem pro Picassa - Prvotina autorky je podmanivou rodinnou
ságou, ve které se mísí svět umění, francouzská kuchyně a zapomenutá láska. Příběh o tom, jak
návštěva Pabla Picassa v Provence změnila osud jedné rodiny.
Harlan Coben: Nenech to být - Detektiv Napoleon Nap Dumas se už patnáct let snaží nalézt
odpověď na dvě otázky - kdo zabil jeho bratra-dvojče Lea a jeho přítelkyni Dianu a kam a proč
zmizela jeho láska Maura. Teď se zdá, že natrefil na ty správné stopy...
Amanda Prowse: Pomněnčino dítě - Když osmnáctiletá Dot, žijící v 60. letech v Londýně,
potká Sola, cítí, že je tu láska. Ale je rok 1961. Dívky z East Endu by neměly chodit s indickými
chlapci, natož aby s nimi někam odjížděli.

KNIHY PRO DĚTI:
Zvonilka: tajemství křídel - Zvonilka zprvu nechápala, proč jarní, letní a podzimní víly
žijí odděleně od zimních víl a žádná z nich nesmí překročit hranice. Když se nakonec odváží
porušit pravidla a vydá se do země sněhu a ledu, zjistí, že jí křídla září krásnými barvami.
Daniela Krolupperová: Zuzanka - Seznamte se s jednou bezvadnou holčičkou! Jmenuje
se Zuzanka a bydlí s rodiči, zlobivým bráškou Adamem a černým kocourem Čertem v malebném městečku. Během roku s ní prožijete spoustu příhod, ve kterých se možná i sami poznáte.
Elena Favilli a Francesca Cavallo: příběhy na dobrou noc pro malé rebelky - Sto krátkých příběhů vypráví životní osudy stovky mimořádných žen z minulosti i současnosti. Umělkyně, sportovkyně, vědkyně, političky a další velké osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly
do historie, inspirují malé i velké čtenáře snít velké sny.
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Jo Nesbo: Doktor Proktor a velká loupež zlata - Jeden skoro šílený profesor, jedna chytrá holka s culíky a jeden malinkatý zrzavý kluk se rozhodli vyloupit nejbezpečnější banku světa
v Londýně. Ale jak to propána souvisí s finále anglické fotbalové ligy? Přečtěte si tuhle knihu!
Luke Pearson: Hilda - Modrovlasá holčička Hilda žije se svou maminkou na samotě
v domku na úpatí magické krajiny. Protože je chytrá a zvídavá, dokáže vidět to, co ostatní
nevidí nebo vidět nechtějí - trolly, obry, trpaslíky. Vítejte ve světě severské mytologie, drobných
dětských strachů i velkých vítězství…
Alena Mornštajnová: Strašidýlko Stráša - Představte si malé strašidlo. A teď si představte, že tohle malé strašidlo se všeho bojí. Tmy, zvuků, zkrátka všeho. A tak mu nikdo neřekne jinak než Stráša. Kniha vypráví o tom, jak se malý Stráša skamarádí s klukem Matějem,
a o jejich společných zážitcích…
Thierry Robberecht: O vlkovi, který vypadl z knížky - Bum! Z obrázkové knížky v přeplněné knihovničce vypadne vlk. Je celý popletený a moc se bojí. Jak se zase dostane zpátky? Skáče z jedné pohádky do druhé, potkává v nich ovečky, princezny a dokonce i dinosaury. Mezitím
kdesi hořce pláče holčička s červeným čepečkem, protože vlk z její pohádky se někde ztratil…
Peter Wohlleben: Slyšíš, jak mluví stromy? - Mají stromy svůj vlastní jazyk? Musí děti
stromů chodit do školy? Proč se lesní zvířata bojí lidí? Autor odpovídá na otázky, které jsou
neobvyklé, originální a často velmi zábavné.
Vít Haškovec: Malované dějiny Evropy - Vydejte se s námi na dobrodružnou výpravu
evropskými dějinami. Poznejte odvahu dávných lovců, slávu králů, geniální nápady evropských vynálezců - i chamtivost pirátů a bankéřů. Poznejte hvězdné okamžiky i temná zákoutí
evropské minulosti. Evropa se nám pěkně vybarvila.
Petra Soukupová: Kdo zabil Snížka? - Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou samé potíže. Z malého bílého štěněte vyrostl pes, kterého skoro nikdo ve vesnici
nemá rád. Dokonce i její máma se ho bojí. A tak když Martina jednoho dne najde Snížka mrtvého, hned ji napadne, že nezemřel náhodou. Opravdu Snížka někdo zabil? Martina se spolu
s kamarády Frantou, Kájou a Viktorem pustí do vyšetřování Snížkovy smrti a jejich dobrodružné pátrání přinese nečekaná odhalení.

NAUČNÁ LITERATURA
Zdraví z babiččiny lékárny - Kniha chce přispět k rozšíření a prohloubení znalostí čtenářů
o léčivých rostlinách a o možnostech jejich využití v domácích podmínkách.
Ladislav Zimbura: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii - Mladý poutník se vydá pěšky
probádat Kavkaz. Očekává nenáročný výlet, situace se mu ale brzy vymkne z nohou.
Více novinek najdete na http://www.knihovnaivanovicenahane.wz.cz
On-line katalog: http://knihovna.ivanovicenahane.cz/
Ivana Bednářová, knihovnice
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SLAVNOSTI BABÍHO LÉTA
sobota 8. 9. 2018 - fotoreportáž
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PŘIPRAVUJE SE…
úterý 9. října
DIVADELNÍ KOMEDIE – HEXENŠUS
Kulturní dům v 19.00 hod. Účinkují: Miluše Bittnerová, Lukáš Langmajer, Daniel Rous,
Hana Čížková, Tomáš Juřička (alt. Ivo Kubečka), Jan Antonín Duchoslav (alt. Ivo Kubečka),
Gábina Hyrmanová.
Vstupné: v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč. Předprodej vstupenek probíhá v Městské
knihovně Ivanovice na Hané, tel. 517 363 397.
11. - 13. října
BAZÁREK dětského podzimního a zimního oblečení, hraček, obuvi, knížek, sportovních
potřeb, hudebních nástrojů atd. ve velkém sále kulturního domu. Čtvrtek od 9 do 12 a od 14
do 17 hodin (příjem zboží), pátek od 9 do 16 hodin (prodej zboží), sobota od 9 do 11 hodin
(návrat zboží).
Pořádá Mateřské centrum Ivanovický rarášek ve spolupráci s městským úřadem.
sobota 17. listopadu
BAZÁREK HRAČEK A SPORTOVNÍCH POTŘEB v malém sále kulturního domu od 12
do 16 hodin. Pořádá Mateřské centrum Ivanovický rarášek ve spolupráci s městským úřadem.
neděle 18. listopadu
PODZIMNÍ KONCERT UČITELŮ
Kulturní dům Ivanovice na Hané ve 14 hodin. Vystoupí učitelé a žáci hudebního oboru,
tanečního oboru a hosté.
31. října - 2. listopadu 2018
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 každý den
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.
sobota 1. prosince 2018
MIKULÁŠSKÝ TRH od 9 do 12 hod. na Palackého náměstí s doprovodným programem
v KD. V malém sále Vánoční prodejní výstava, ve velkém sále od 14.00 hod. divadelní
pohádka pro děti spojená s mikulášskou nadílkou.
sobota 1. – úterý 4. prosince 2018
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA v malém sále kulturního domu.
sobota 1. prosince
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
v 17 hod. na Palackého náměstí. Kulturní program a občerstvení zajištěno.
Na všechny akce Vás srdečně zvou pořadatelé.
26
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POZVÁNKA DO NAŠEHO KINA
PROGRAM ŘÍJEN
Kino Ivanka:
Ne
14. 10. 2018
Ne
21. 10. 2018
Ne
21. 10. 2018

19 hodin
15 hodin
19 hodin

AVENGERS: INFINITY WAR
V HUSÍ KŮŽI
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 25 Kč.
Promítání u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.
Ne
28. 10. 2018
17 hodin JAN PALACH
Vstup volný.
Přijďte se bavit a podpořit svojí návštěvou provoz kina.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Jiří Heroudek, vedoucí kina

DESATERO OBRANY
před šmejdy v energetice
1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla
začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním
jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/
2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je
v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména
ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na dodávky
energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů.
Zprostředkovatel také může chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud
mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu
pod hrozbou sankce.
3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem
apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to
dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.
5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání
podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Během telefonického hovoru se k ničemu se nezavazujte.
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6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma“. Známým příkladem
zneužití „dárků“ jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky“, zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano“, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud
se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat
(samozřejmě bez sankce).
8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu
porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.
9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku.
Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se
na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Pokud nevíte, s kým jste jednali, obraťte se na jeden
z obou úřadů, podnět si předají.
10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu
držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji
vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.
Zdroj: https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/desatero-obrany

ZÁCHRANA ZÁMKU
NA VĚŽ SE VRÁTILY HODINY
Střechou zatékalo, poškozené jsou pískovcové reliéfy a arkádový dvůr. Zámek v Ivanovicích na Hané přesto nyní díky soukromé firmě dostává novou šanci. Věž se nedávno
dočkala výměny krovu, zkorodovaný plech nahradil měděný. Pozornosti restaurátorů neušla
ani historická korouhev z roku 1711 a makovice. „Uvnitř byly historické dokumenty,“ uvedl
vyškovský referent pro památkovou péči Petr Bařinka.
Dokumenty odborníci do makovice vrátili a doplnili současné mince, bankovky a informace
o obnově zámku. „Tiskli jsme na archivní papír s udávanou životností pět set let,“ dodal Bařinka.
Vlastníkem zámku je firma Bioveta, která se před více než třemi lety pustila do oprav.
Dosud spolkly osm a půl milionu korun. „Začali jsme sanací a zpevněním zdiva, aby se arkádový zámek nerozpadl. Pokračovali jsme opravou střechy,“ sdělil za společnost Jan Bittner.
Na věž se 17. září vrátily i fungující hodiny. Poprvé od první světové války. Ve čtvrtek
20. září 2018 firma slaví sté výročí založení. „Při té příležitosti věž nasvítíme, aby už nebyla
ukryta očím návštěvníků,“ dodal Bittner.
Představitelé města investice do zámku oceňují. „Vypadá to úplně jinak, když do Ivanovic
přijedete a vidíte opravenou báň,“ srovnal starosta Vlastislav Drobílek.
Budoucí využití objektu firma zatím hledá. „Nebráníme se například muzeu nebo obřadní
síni a v souladu s podmínkami památkářů také činnosti, která by přinesla peníze. Pokud
nebudeme ziskoví, nebudeme mít na obnovu. Dotace sice dostáváme, ale není to mnoho,“
přiznal Bittner.
28
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Přesto chce firma v pracích v příštím roce pokračovat, a to opravou oken a fasády. Poté
má přijít na řadu obnova nádvoří a arkády.
Zámek Ivanovice na Hané vznikl v letech 1608 až 1611 přestavbou vodní tvrze z konce
15. století.
Zdroj: Vyškovský deník

SENIOŘI SOBĚ
PREVENCE KRIMINALITY – RADY A DOPORUČENÍ

Občanský zákoník – změny 2014
Právo rozhodnout o majetku
Způsob odkázání pozůstalosti:
Odkaz je dalším zcela novým institutem dědického práva. Jde
vlastně o právo zůstavitele požadovat na dědici splnění odkazu.
Odkazem může zůstavitel zanechat jakékoliv určité osobě (takovému člověku se říká odkazovník) nějaké věci nebo i pohledávku,
kterou má za svými dlužníky, a to tím, že nařizuje dědicům nebo některému z nich, aby předmět odkazu vydali tzv. obtíží odkazem. Odkazem
mohou být i peníze. Ty musí osoba obtížená odkazem vyplatit, ať hotové peníze v pozůstalosti jsou či nejsou! Splnění odkazu je podmínkou nabytí pozůstalosti.
3/2018
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Věci, kterou bude zůstavitel odkazovat, bude obvykle věc z jeho majetku. Ale nemusí
tomu tak být. Může to být i věc, která není v majetku zůstavitele, ale je v majetku některého
z dědiců či jiného odkazovníka. Ten, kdo je pověřen k vydání odkazu, vždy může dědictví
odmítnout a tím zanikne i jeho povinnost splnit odkaz.
Kdy se odkaz nabývá?
Odkazovník nabývá právo na odkaz jednak pro sebe, jednak pro své nástupce, a to smrtí
zůstavitele. Nárok však uplatňuje nikoliv vůči majetku zůstavitele přímo, ale tím, že požaduje
splnění odkazu na osobě odkazem obtížené. Odkazovník není účastníkem dědického řízení.
Jakou formou se odkaz určuje?
I když se vedle závěti a dědické smlouvy výslovně jedná o třetí způsob rozhodování
(pořízení) pro případ smrti, je po formální stránce odkaz na závěť nebo dědickou smlouvu
vázán. Odkaz totiž nemůže být učiněn samostatným způsobem, ale musí být včleněn buď
do závěti, nebo do dědické smlouvy. I pro odkaz platí možnost stanovit náhradníka nebo
svěřenské nástupnictví.
Odvolání odkazu
Zůstavitel může odkaz odvolat těmito způsoby:
• odkázanou věc zničí nebo je zcizena (a znovu ji nenabude),
• odkázanou věc změní tak, že se z ní stane věc jiná.
Když není, musí se koupit!
Dokonce předmětem odkazu může být i věc, kterou žádná z uvedených oso nemá!
K takovému odkazu se nepřihlíží. Jestliže ale zůstavitel výslovně uvede, aby uvedená věc
byla koupena, je obtížená osoba povinna věc koupit, a pokud se věc koupit nepodaří, bude
odkazovníku vyplacena cena obvyklá.
Odkaz a dluhy zůstavitele
Velkou výhodou odkazu je, že odkazovník není dědicem, a tedy na rozdíl od dědiců
pouze nabývá majetek, ale neodpovídá za zůstavitelovy dluhy. To logicky vede k nápadu, že
by v případě, že zůstavitel má hodně dluhů, mohl o veškerém majetku rozhodnout formou
odkazů, a tak by se nemusely dluhy platit. Tak jednoduché to ale není. Pro tyto případy zákon
výslovně stanoví, že nestáčí-li čistá pozůstalost k úhradě všech dluhů, odkazy se poměrně
sníží.
Pododkaz – jde ještě o stupeň níže!
Pododkaz je v podstatě obtížení odkazovníka odkazem vůči dalšímu odkazovníku. Stejně jako dědic, je i odkazovník povinen pododkaz splnit, jako podmínku nabytí odkazu a i on
má právo se vzdát odkazu a tím se zbavit povinnosti ke splnění pododkazu.
Kolik odkazů může být?
Zůstavitel může určit odkazů, kolik chce, avšak tak, aby každému z dědiců zůstala alespoň čtvrtina dědictví odkazy nezatížená. Pokud je tato hranice překročena, má dědic právo
na poměrné snížení odkazu.
Z tisku převzala Jana Bláhová
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ZDRAVÍ

BOLESTI ŠÍJE A RAMEN
Mnozí z nás spávají v kominických polohách, vysedávají u počítačů, pletou nebo štípou
dříví, až se z nich kouří – a výsledkem jsou bolesti v šíji a ztuhlá ramena. Vy jste možná celé
hodiny telefonovali se sluchátkem mezi uchem a ramenem – a teď za to pykáte. Protizánětlivé léky, například aspirin nebo ibuprofen, většinou pomohou, ale existují i jiné způsoby jak
obtíže zmírnit.
V čem je problém?
Bolest v šíji se objeví i za úplně banální situace, stačí příliš dlouho stát ve stejné pozici.
Příčinou bolesti ramene bývá tendinitida – zánět šlachy, která spojuje sval s kostí – anebo
i burzitida, zánět tíhového váčku neboli burzy, která umožňuje hladké klouzání svalů a šlach.
Bolest v šíji může být i takzvanou přenesenou bolestí, která vznikla někde jinde v těle. Dalšími příčinami bolestí šíje a ramen jsou úrazy, osteoartróza, artritida nebo lymeská borelióza.
Léčba teplem
• Teplo pomáhá tišit bolest, uvolňuje svaly, zmírňuje ztuhlost kloubů a urychluje uzdravení.
Použít se dá elektrická dečka nastavená na nízkou teplotu, termofor, infračervená lampa
nebo horký zábal. Nejjednodušší je horká lázeň nebo sprcha
• Vlhké horko zmírňuje ztuhlost šíje způsobenou svalovým napětím. Účinně tedy může pomoci obklad na krk z ručníku namočeného v horké vodě (nikoli vroucí). Ručník se nejdřív
musí složit a dobře vyždímat. Pak se roztáhne a přiloží zezadu na krk a na ramena. Vlhký
ručník se překryje suchým a oba zůstanou přiložené 10 minut.
• Pro snadnou a rychlou úlevu nastavte vysoušeč vlasů na teplý vzduch a foukejte na krk.
Prospěje jemná masáž
• Vyzkoušejte tento jednoduchý trik: palcem nebo špičkou prstu 3 minuty vytrvale tlačte na
bolestivé místo na krku. Mělo by to bolest citelně zmírnit.
• Jemná masáž dělává při bolestech šíje a ramen zázraky. Položte prsty levé ruky na pravou stranu krku těsně pod ucho a masírujte svaly směrem dolů ke klíční kosti. Opakujte
to třikrát na každé straně. Použijete-li masážní olej nebo krém s několika kapkami levandulové nebo geraniové silice, účinek se zvýší.
Vtírejte protilék
• Použijte krém, o němž je známo, že působí jako protilék. Takový výrobek dráždí nervová
zakončení a odvrací pozornost mozku od bolesti (Pain Expeller, Capsicolle). Další krémy
určené k prodeji bez receptu obsahují nesteroidní analgetika, která mírní bolest a zánět
(Voltaren gel, Fastum gel, Ibalgin krém a mnoho dalších).
Účinná prevence
• Máte-li ve zvyku spát na břiše, můžete své šíji prospět tím, že polohu změníte. Zvykněte si spát na zádech. A zkuste používat speciální polštář na podepření krku, je k dostání
v obchodních domech, v některých lékárnách a na internetu u firem se zdravotnickým
zbožím. Jestliže spíte na staré a proleželé matraci, vyplatí se uvažovat o investici do
nové.
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•
•
•
•
•
•
•
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Zkontrolujte si, jestli sedíte na židli s opěradly, která dobře podpírají záda a hlavu (kupte si
podpěrný bederní váleček, pokud ho potřebujete, anebo používejte stočený ručník nebo
malý polštářek zasunutý za kříž), a hlavně se nehrbte.
Ať stojíte nebo sedíte, ucho, rameno a kyčel mají být v přímce.
Máte ve zvyku zaklínit si telefon v ohbí krku? Strašně to napíná krční svaly. Držte sluchátko v ruce nebo – když musíte hodně telefonovat – si pořiďte soupravu s mikrofonem nebo
s reproduktorem.
Ženě s mohutným poprsím může pomoci zmírnit bolest v šíji a ramenou nošení sportovní
podprsenky. Je ušitá tak, aby prsa více podpírala, má širší ramínka než standardní podprsenka a stejnoměrněji tak rozloží váhu na obě ramena.
Nenoste přes rameno příliš těžkou tašku. Kromě toho, že zatíží jen jedno rameno, vám vychyluje páteř. Nejlepší je batoh – ale jen s popruhy na obě ramena nebo s popruhem přes
hrudník – nebo ledvinka na opasku. Do společnosti noste večerní kabelku ve tvaru psaníčka.
Trávíte-li hodně času u počítače, nastavte si obrazovku do takové výše a polohy, abyste
na ni viděli, aniž budete předklánět krk a naklánět hlavu.
Nenoste boty s vysokým podpatkem. Mohou nepřímo přispívat k bolestem v šíji tím, že
vychylují páteř z přímky a krk se vysouvá dopředu.
V chladném a vlhkém počasí noste šálu. Chlad může ztuhlost šíje a bolest ještě zhoršit.
Neseďte a nespěte v průvanu. Spíte-li v chladné místnosti, noste šálu kolem krku i do
postele.
Pokračování v příštím zpravodaji.
Z knihy 1000 rad domácího lékaře vybrala Jana Bláhová

MALÉ ZAMYŠLENÍ
Máme nadhled?
Letní měsíce přinášejí kromě radosti ze sluníčka a koupání na plovárně také občasné
návštěvy nevítaného hosta. Nemyslím tím osobu, ke které cítíme z nějakého důvodu tu větší
tu menší nevraživost, ale různé broučky, mouchy, vosy či včely. Navštěvují nás nečekáni,
nezváni a občas příbytek otočí vzhůru nohama. Jako před několika dny…
Příjemné odpoledne jsem trávila v oblíbeném křesle, četla si a po očku sledovala domácího mazlíčka. Ležel pod oknem, líně se převaloval a občas se věnoval vlastní očistě. Po chvilce jsem si však všimla, jak zaujatě na zemi packou do něčeho malého šťouchá a vyčkává, co
se bude dít. Když už to trvalo delší dobu, vstala jsem a šla zkontrolovat, co zkoumá, a zděsila
se. Na zemi ležela včela! Moje reakce byla strhující, zaječela jsem neslušný výraz a souběžně
popadla kocoura za zadní nohy a odtáhla ho z dosahu bodavce. Kocourova uražená reakce
na sebe nedala dlouho čekat. Zvedl se, mrskal vztekle ocáskem a odkráčel rozhrabat kočkolit
po celé chodbě – ať prý panička vidí, co si o jejím zásahu myslí…
Jeho odezva mě nepřekvapila. Sebereflexi totiž pěstuje v omezené míře. Podle chování
pak poznám, jestli zlobil cíleně, nebo došlo k nehodě a opravdu ho situace mrzí. Můj zákrok
v případě se včelou vyhodnotil jako silně hysterický a neadekvátní problému – vždyť jen zkoumal to malinkaté zvířátko, tak proč vyšiluju?! Přitom si neuvědomil, že jsem se tak zachovala,
protože mi na něm záleží a mám o něj starost.
Je to stejné jako s některými lidmi, mě nevyjímaje. Občas nám člověk, v dobré víře nebo
ze strachu, aby se nic nestalo, něco vytkne a my vše okamžitě bereme jako útok na vlastní
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osobu a naše zneuznání. Přitom ve valné většině případů nejde o nic osobního. Jenže nedostatek nadhledu může definitivně změnit vztah. Mnohdy nezvratně. Přitom na začátku stála
pouze dobrá vůle pomoci.
Mgr. Jitka Neureuterová
Zdroj: časopis Naše rodina

CHVALKOVICE NA HANÉ
Informace z Chvalkovic na Hané
Ač se to nezdá, dětem už skončily prázdniny a je tu další Zpravodaj. Blíží se měsíc říjen,
a to v letošním roce znamená komunální a senátní volby.
A nyní přehled toho, co se událo v uplynulém období.
Ve dnech 25. – 27. 5. 2018 proběhly chvalkovské hody. V pátek proběhla předhodová
zábava v pohostinství u Dastyho. V sobotu 26. 5. uskutečnil sbor dobrovolných hasičů požární soutěž a tradičně v neděli 27. 5. bylo hodové fotbalové odpoledne v areálu Vratislava
Matouška st. Jako každý rok přijely i kolotoče. Děti si tak přišly na své.
22. září od 13 hodin byla na Hasičské zbrojnici připravena akce pro děti, a to Sportovně
branný den ve formě různých soutěží a disciplín. Nechyběla ani skákací atrakce. Tuto akci
jsme uspořádali společně s SDH Chvalkovice na Hané. Bylo zajištěno i občerstvení jak pro
děti, tak pro dospělé.
Pár slov k požadavkům občanů Chvalkovic na Hané.
Je pěkné, že se díky dotaci vybudoval digitální rozhlas. Psal jsem v minulém Zpravodaji
č. 2/2018, že místní rozhlas je nainstalován a je ve zkušebním provozu. Teď je září a s funkčností tohoto rozhlasu jsou bohužel stále problémy. U křižovatky od Ivanovic na Hané reproduktor nejde vůbec a v některých různě chrastí apod. Je třeba to dát do pořádku, aby občané
byli kvalitně informováni o dění u nás.
Práce na komunikaci kolem malého hřiště na Zábraní a oprava stávající cesty směrem ke
garážím jsou již ukončeny. V současné době je všechno hotové a slouží svému účelu. Zbývá
uskutečnit opravu fasády na dvoře úřadovny.
Co se týká plánu na vybudování nové hřbitovní zdi, bude podle posledních informací
zařazen do volebního programu na léta 2018-2021. Co další se připravuje, bude zveřejněno
po volbách.
1. září roku 2018 nastal významný den pro Sbor dobrovolných hasičů ve Chvalkovicích na
Hané. Dne 11. září roku 1898 proběhla ustavující schůze hasičského spolku. K tomu jen dodáme, že zakladatelé byli Ondřej Krupica starosta a rolník, Jan Skácel I. radní a rolník, Jakub
Přidal II. radní a rolník, Tomáš Vysloužil zámečnický mistr a Jaroslav Zavřel, učitel. Oslavili
jsme tedy 120. výročí založení hasičského spolku. Hasiči se rozhodli, že u příležitosti jubilea
vytisknou brožuru, která zachytí sled událostí od založení hasičského spolku až do současnosti. Vyhledání materiálů, dobových fotografií v historických pramenech a následné předání brožury do tisku zajistili manželé Čumplovi, jejich sestavení a přípravu k tisku zpracoval
Ing. Jozef Heretík. Nákladem 200 výtisků byla vytištěna v tiskárně ve Vyškově. Udělala nám
všem radost, podařilo se nám představit začátky a také pokračování myšlenky pomáhat spoluobčanům. Jeden výtisk obdržel zástupce okresu Jaromír Palásek, další 2 výtisky byly předány pro hasičské muzeum. Pro případné zájemce je možnost jejího zakoupení.
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Samotný program oslav byl následující. Na hasičské zbojnici a před ní se uskutečnilo
od 9.30 hod do 10.30 hod vítání sborů, a to SDH Ivanovice na Hané, SDH Švábenice, SDH
Nezamyslice a SDH Tištín. Všem sborům bylo při vítání předáno čestné uznání SDH Chvalkovice na Hané, udělené k této příležitosti a také vydaná brožura. K uctění památky založení
sboru se v 10.30 hod za hudebního doprovodu pochodů v místním rozhlase vydal průvod
k pomníku T.G. Masaryka. Za zvuku české hymny byl položen věnec jako vzpomínka. Poté
jsme se přesunuli do kostela sv. Ferdinanda, kde byla sloužena mše za zemřelé hasiče.
V rámci mše byl vysvěcen prapor SDH Chvalkovice na Hané. Členové SDH děkují za účast
rodinným příslušníkům zemřelých hasičů a všem farníkům, kteří se mše svaté zúčastnili.
Velké poděkování patří P. Mgr. Jaroslavu Šparglovi za slavnostní mši, která byla důstojnou
oslavou našeho výročí. Poté se zúčastnění, opět průvodem za zvuků pochodů, vrátili zpět
na hasičskou zbrojnici. V den oslav našeho výročí se konal pohřeb profesionálního hasiče
nadpraporčíka Jiřího Rýznara. Byl velitelem družstva hasičského záchranného sboru v Zábřehu. Zahynul při plnění svých služebních povinností. Ve 12.00 hod. všichni přítomní uctili
jeho památku.
Slavnostní projev pronesl Bohumil Čumpl. Poté předali zástupce okresu Jaromír Palásek,
členové výboru SDH starosta Jaroslav Churý a velitel Kamil Churý ocenění členům za dosavadní práci pro sbor. Od 14.00 do 16.00 hod. členové SDH Nezamyslice předváděli ukázky
zásahů např. při dopravních nehodách na dálnici, vyprošťování osob, hašení hořícího auta
apod. Následovala společná zábava, k tanci a poslechu hrála skupina DE-TO z Kojetína pod
vedením p. Přikryla.
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, kteří
se výrazně svými finančními
příspěvky zasloužili o zdar
oslav a vytištění brožury.
Jedná se o Město Ivanovice
na Hané, JUDr. Vladimír Tirpák, Matúš Tirpák, Daněk
a Štrajt klempířské, tesařské
a pokrývačské práce, Ludvík
Daněk special. maloobchod,
MVDr. Josef Lysák chov koní,
Svoboda SDK s. r. o. stavební
firma, Vlastimír Závadský pokrývačství, Dostálek Zdeněk
pohostinství, Jan Bejdák člen sboru vykonávající funkci jednatele, manželé Čumplovi členové sboru, František Chuda člen sboru, Ondřej Krupica, Marie Nováková, Ing. Jiří Novák, Bc.
Pavel Novák, Emil Vysloužil st. člen sboru, Jan Vysloužil čestný velitel, Jarmila Zemanová,
Václav Zeman místostarosta sboru, Václav Zeman ml., Petr Zeman aktivní členové sboru.
Tito sponzoři jsou uvedeni také na první straně zmiňované brožury.
Touto cestou děkujeme za účast starostovi města Ivanovice na Hané Ing. Vlastislavu Drobílkovi a místostarostovi města MVDr. Josefu Lysákovi. Děkujeme všem občanům, kteří se
našeho výročí zúčastnili a také všem hasičům i ostatním za podíl při organizaci, přípravě
a uskutečnění oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Chvalkovicích na
Hané. Velké díky všem.
Za Osadní výbor Bohumil Čumpl, předseda a člen SDH
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CO SE UDÁLO VE CHVALKOVICÍCH - FOTOREPORTÁŽ
HODY – SOUTĚŽ HASIČŮ

OSLAVY 120. VÝROČÍ SDH CHVALKOVICE NA HANÉ

Průvod s kladením věnců

Průvod s kladením věnců

Položení věnce s pietní vzpomínkou

Svěcení praporu SDH Chvalkovice n.H.
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Slavnostní mše sv.

Průvod z kostele sv. Ferdinanda
po slavnostní mši

Nástup před hasičskou zbrojnicí

Vyznamenaní členové SDH

Ukázka práce SDH Nezamyslice

Ukázka práce SDH Nezamyslice
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CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
NOC KOSTELŮ
V noci z pátku 25. května na sobotu se kostely naší vlasti otevřely široké veřejnosti k prohlídce, naslouchání hudbě a zpěvu a meditaci. „Noc kostelů“ je již několik let společným
pastoračním projektem křesťanských církví a každým rokem přibývá farností, které se k této
akci připojují. Je příležitostí seznámit se s ušlechtilými hodnotami, které kostely a kapličky
stále opatrují a nenásilně všem nabízejí. Návštěvníci Noci kostelů obdivují krásu architektury,
malířství i hudby, kterou naši věřící předkové vytvořili k větší cti a chvále Boží. Uvědomují si
také, že kostely nejsou muzea, ale místa živého společenství lidí, kteří upřímně touží žít ve
shodě s evangeliem a pečovat o vzácné dědictví našich otců.
Také v našem kostele se letos po prvé uskutečnila Noc kostelů v pátek 25. května. Kromě
prohlídky kostela si mohli návštěvníci poslechnout ve 20 h koncert Moravských madrigalistů
z Kroměříže. Toto pěvecké těleso předvedlo několik vokálních skladeb duchovního obsahu
autorů Johanna Sebastiana Bacha, Benjamina Brittena a dalších autorů. Umělecký dirigent
Michael Dvořák úvodem seznámil přítomné s historií našeho kostela, která začíná již ve
13. stol. Přes nájezdy, požáry a plenění švédskými vojsky, uherskými Kumány i husity se
kostel uchoval do dnešní doby a slouží dále veřejnosti k duchovnímu a kulturnímu vzdělávání. Věřící v něm nachází místo k setkání s Otcem všech lidí.
Velká účast našich občanů v kostele sv. Ondřeje svědčila o jejich zájmu o kulturní akce,
zvláště v pěkném prostředí ivanovického chrámu.
Správce farnosti o. Jaroslav Špargl přivítal i poděkoval umělcům za přednes duchovních skladeb, které mohou člověka aspoň na chvíli povznést k lásce k Původci všeho dobra
a krásy.
Farad

SPOLEČENSTVÍ JAKO DAR
Minuly prázdniny a dovolená a nám zůstaly jen vzpomínky na příjemné chvíle prožité
s našimi blízkými a známými. Ať jsme si zvolili dovolenou kdekoliv, přinesla nám potřebný
oddych od všednodenní práce k obnovení sil. Znovu se pak vracíme do prostředí našich rodin, pracovišť, farnosti, zájmových aktivit. Cítíme svoji sounáležitost k těmto společenstvím,
kterým věnujeme během roku opět svůj čas a schopnosti. Snad všichni toužíme po tom, aby
v nich vládly harmonické vztahy a byli jsme zde šťastni. Kde však čerpat posilu a pomoc pro
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vytváření takových společenství? O tom uvažovali věřící naší farnosti se svým duchovním
pastýřem jednu prázdninovou neděli.
„Je to farní rodina jako společenství, kde se vzájemně povzbuzujeme k dobrému“ říká
o. Jaroslav Špargl. Je darem Ježíšovy lásky a našim úkolem je pečovat o ni jako o živý organizmus. Farnost nemusí být velká, nestojí na počtu lidí, ale na věrnosti Kristu. On je dobrým
pastýřem, který nás chce vést, ale potřebuje nás jako své věrné pomocníky. Chrání nás
před falešnými pastýři, kteří se mohou skrývat za reklamou jako jasnovidci, kartáři, šarlatáni,
nebo lidé schopní všeho. Učí nás moudrosti, abychom se v životě správně orientovali, tedy
rozlišovali, co je Boží hlas a co je od Zlého. I když jsme někdy vyčerpaní a skleslí pod tlakem
okolí, zaměstnavatelů, rodinných krizí Ježíš nás posiluje, abychom nerezignovali, a nesešli
s cesty, kterou nám ukazuje. Je to cesta lásky k lidem, kteří potřebují naši pomoc a povzbuzení, protože v nich sloužíme samotnému Kristu. Je to společná ochota žít dobře a být ve
společnosti prospěšní.
Farní rodina se ale neomezuje jen na duchovní formaci, ale chce nabídnout lidem i jiné
aktivity. Je otevřená pro všechny. Žijme tedy se svou farností, buďme ji věrni a pozorní,
k čemu nás Pán volá. Vždyť všechno je jeho dar, náš život, harmonická společenství a vůbec
všechno stvoření. Projevujme tedy vděčnost za Boží lásku k nám a za jeho stálou přítomnost
mezi námi“ říká o. Jaroslav Špargl.
Zkušenosti ukazují, že každý z nás i dospělý potřebuje občas slova povzbuzení k dobrému, která nabízí také farní společenství. Protože jak jinak zušlechťovat společnost, kterou
často rádi kritizujeme, než s pomocí dobrých jednotlivců.
Farad

DOŽÍNKY A FARNÍ DEN
V neděli 26. srpna slavilo naše farní společenství dožínkovou mši sv. a nikdo z přítomných nemohl přehlédnout její slavnostní ráz. Obětní stůl zdobil dožínkový věnec a kytice
z klasů a květů, plody našich zahrádek, džbán vody a chléb jako symbol života, ale také
skupina krojovaných farníků, která se bohoslužby aktivně účastnila. Obsahem dožínkové
neděle bylo, jak řekl o. Jaroslav Špargl, poohlédnout se za letošní úrodou, ale především
projevit vděčnost za všechno, co se z polí a zahrad sklidilo.
Dnes se dostává na seznam ohrožených druhů stále více rostlin a živočichů. Jsou chráněny zákonem, aby rozmanitost a pestrost planety nebyla zničena lidskou rozpínavostí a chamtivostí. Na seznamu ohrožení se také ocítá slovo „vděčnost“. Skutečně se málo setkáváme
s projevy vděčnosti, spíše slyšíme kritiku a nespokojenost. Ale komu máme být vděčni, když
jsme si Boha zakázali, jdeme suverénně dál svou cestou a všechno je pro nás samozřejmé?
Bylo by neštěstím, kdyby vděčnost ztratila na své kráse, pokračoval ve své promluvě
o. Špargl. Proto má být farnost prostředím, kde se vděčnost sdílí, roste a množí se. A nakonec proniká i do svého okolí. Vždyť víme, kdo nás miluje a stojí za každým darem!
Oslava dožínek vyústila o týden později ve Farní den na zahradě pod širým nebem, kde
jsme společně prožili radost z krásného společenství. Několik desítek dětí i dospělých si
našlo zábavu při občerstvení všeho druhu, veselém zpěvu a hudbě a děti zvláště na skákací
žirafě, trampolíně, jízdě na konících a hrách s dospělými. Radost ze spokojenosti přítomných
měli zejména ochotní farníci, kteří se postarali o zdárný průběh Farního dne. Jim patří především dík a uznání ale také všem, kteří rádi přicházejí do farního rodinného společenství.
Farad
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Dožínky

Dožínky

Farní den

Farní den

Farní den

Farní den

Farní den

Farní den
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MC Ivanovický rarášek, z.s.
Zdá se to jako včera, kdy jsme se na konci června sešli
všichni na hřišti, abychom přivítali letní prázdniny a rozloučili se s „velkými“ rarášky, kteří odrostli a od září začnou
chodit do školky. Opékali jsme špekáčky, skákali na skákacím hradu a užívali jsme příchod léta. Nyní už školáci usedli do školních lavic, školáčci zavítali do školky a ti nejmenší
rarášci se opět začali scházet v našem mateřském centru.
O prázdninách jsme se nenudili a navštěvovali koníky
ve Chvalkovicích na Hané. Zkusili jsme si nejen jízdu na
koni, ale také, jak se o koníky pečuje. Za odměnu jsme jim vždy přinesli dobroty v podobě
suchého pečiva.
Už nyní se můžete těšit na již tradiční Podzimní bazárek. Bude se konat v Kulturním
domě v Ivanovicích na Hané, v termínu 11. - 13. října. Více informací se dozvíte na webových
stránkách Ivanovického rarášku
http://mc-ivanovicky rarasek.webnode.cz/bazarek/ nebo na Facebooku.
Chtěla bych touto cestou pozvat všechny maminky, které by si chtěly se svými dětmi
zkrátit dlouhou chvíli, aby za námi přišly do mateřského centra. Scházíme se vždy v úterý
a čtvrtek od 9.30 do 11.30 hodin v prostorách zdravotního střediska.
Přejeme Vám krásný a barevný podzim, plný pohody a slunečného počasí.
Za MC Rarášek, Monika Heroudková
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PIONÝR Ivanovice na Hané
Cesta Croodsových za světlem
V neděli 15. července jsme se opět po roce sešli na Sluneční pasece. Tentokrát se táborníci mohli těšit na celotáborovou hru podle filmu
Croodsovi. Pro připomenutí – jedná se o pravěkou rodinu, která se odváží díky statečné
dceři opustit jeskyni i pravidla, kterými se řídili, kam až paměť sahá. Tato jednoduchá pravidla se musel každý účastník tábora naučit, skrývala v sobě totiž celou pravěkou moudrost:
1. Všechno nové je špatné. 2. Zvědavost je špatná. 3. Vycházky jsou špatné. 4. Zábava je
špatná. Během nadcházejících 14 dnů se všichni snažili přesvědčit Draga – otce rodiny –
aby už na nich tolik nelpěl a (aspoň občas) vylezl z jeskyně. A myslím, že se to podařilo.
Hned první den se všichni s chutí pustili „do práce“. Nejdřív se všechny tlupy vydaly
hledat své amulety, podle nichž si vybraly název svého oddílu – Medvíďata, Koloušci, Vlčáci,
Štístka a Kačeři. Všichni, kdo neznali film, brzy pochopili, že důležitým zdrojem obživy byla
v pravěku vejce. Jednou se všechny tlupy snažily vejce přehazovat mezi jednotlivými členy,
úspěšní si ho mohli místo svačiny „vysrknout“. Jindy se snažily vyrobit pro něj padák, aby
bylo možné syrové vejce spustit, aniž by se rozbilo. Také bylo nutné vyrobit si oddílová trička
a amulety. Část dne byla také vyhrazena zvládání tábornických dovedností – uzlování, šifrování, poznávání přírody, práci s mapou a zdravovědě.
Při průzkumu neprobádaných oblastí se muselo postupovat nanejvýš opatrně – Počkat!
Dobrý. Počkat! Dobrý. Celý oddíl se musel vtěsnat na obří lyže a postupovat zároveň. Byla
to opravdová zkouška trpělivosti a vůdcovských schopností. Taktické schopnosti zase prověřila stavba první osady. Paměť a výtvarný
cit využil každý při překreslování obrázku velryby. Fyzickou zdatnost bylo možné uplatnit během letu raketou, přesnou
mušku během zkoušky pravěkého střelce
a odvahu při vstupu na nebezpečně ostré
úlomky mušlí. Důvtip a technické myšlení
bylo potřeba při výrobě mušle, na niž bylo
možno zatroubit, a raketě, která vyletí až
do vesmíru.
Rakovecké údolí se všichni táborníci
vydali prozkoumat během celodenního
výletu. Narazili mimo jiné na úžasné skály,
spoustu zajímavých informací na naučné
stezce, mnoho živých exponátů užitečných při tréninku poznávaček fauny i flóry
(včetně vraního oka!) a také dobré lidi, kteří ochotně doplnili tenčící se zásoby pitné
vody. Do praxe bylo možné uvést poznatky o ohních při (ne vždy úspěšných) pokusech o rozdělání ohně, kreativitu zase při
maskování „papouškového tygra“ a nácviku večerního pohádkového představení.
3/2018
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Nejstarší táborníci si otestovali své organizační schopnosti během dne naruby, všichni
pak své znalosti při branném závodě. Předposlední den byl již tradičně zasvěcen boji o poklad. Na všechny čekala třináctka různě náročných úkolů. Nutno říci, že to opět byla zkouška
trpělivosti, vytrvalosti i soudržnosti jednotlivých týmů – ale uspěli nakonec všichni. Poslední
den se konala táborová pouť – na různých stanovištích bylo možné vysoutěžit si tzv. BOYE,
kterými se platilo za cenné zboží v BB SHOPu. Pak následoval poslední nástup s rozdáváním pamětních listů a závěrečná diskotéka, které tentokrát konkurovalo vesmírné divadlo.
Početný zástup dětí i vedoucích putoval do naší „vesmírné observatoře“, odkud byl nádherný
pohled na zatmění Měsíce.
Poslední den bylo nutné jen dobalit svá zavazadla a rozloučit se s kamarády. Třeba se
s nimi setkáme už o podzimních prázdninách ve Švábenicích. A pokud ne, tak příští rok na
táboře.

Hledáme nové členy
Přijďte se podívat na naše schůzky, které se konají každý pátek v 15.30 v klubovně v druhém patře Staré radnice.
V tomto školním roce bude naše činnost motivována Cestou do pravěku. 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:
Turnaj v mölkkách, výlet do bazénu, třídenní minitábor ve Švábenicích, výlet do Brna,
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

Proměny Mateřské školy v Ivanovicích na Hané
V letních měsících se naše mateřská škola v Ivanovicích dočkala
dalších plánovaných stavebních úprav a renovací.
Nejrozsáhlejší a nejnákladnější z nich je zateplení celé budovy
a nová fasáda s výtvarnou grafickou úpravou a novými parapety na
oknech. Dále prošla celkovou rekonstrukcí venkovní umývárna s WC
na zahradě MŠ, zahrnující kompletní výměnu obkladů a dlažby, sanitárního vybavení a baterií,
renovaci a výmalbu zdiva.
Ve vnitřních prostorách ve třídě Motýlků proběhla výměna nevyhovující podlahové krytiny
za novou, kvalitní a rovněž zhotovení nového bezpečnostního obložení topných těles a stěn.
Díky citlivému provedení působí celek třídy vkusně a esteticky.
I ostatní dvě třídy Berušek a Broučků jsou každoročně zvelebovány tak, aby se děti ve
školce cítily příjemně a bezpečně. Například ve třídě Berušek si budou děti hrát a cvičit na nově
pořízeném koberci. Paní učitelky se snaží vždy před začátkem školního roku připravit své třídy
co nejlépe. Chystají hračky, didaktické pomůcky, výtvarný a pracovní materiál, provádějí výzdobu a přípravy šaten a jednotlivých tříd pro děti, které se sem vrátí většinou až po prázdninách
a pro jejich nové malé kamarády, kteří nastoupí od září.
Děkujeme touto cestou zřizovateli i firmě Horna – Župka za spolupráci.
N. Ševčíková, učitelka MŠ
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Základní škola

Zájezd Skotsko se zastávkou v Amsterdamu (13. - 18. 5. 2018)
Neděle 13. 5. Dobrodružství začíná. Po noční jízdě autobusem přes Německo nás čekalo
první překvapení: Amsterdam zahalený do mlhy. Ale nenechali jsme se zlomit a pěkná slunečná dovolená mohla začít. Prohlédli jsme si všechny krásy, svezli se na lodičce po grachtech.
Unaveni, ale spokojeni, jsme se vydali do Ijmuidenu, abychom se nalodili na trajekt směrem
do Newcastlu. Všechno pro nás bylo nové: ohromná loď, kajuty, paluby, zpěněné moře, západ
slunce do mlhy…
Pondělí 14. 5. Po více než 17 hodinách plavby jsme konečně vstoupili na britskou půdu,
ještě pár kilometrů v autobuse a konečně náš vysněný cíl: Skotsko. První zastávkou bylo městečko Melrose s krásnou polorozpadlou katedrálou. V Edinburghu jsme od královského paláce
Holyrood Palace došli k parlamentu a pak přes Královskou míli až ke hradu, kde nás zastihl minideštíček (jediný, který jsme za celou dobu zažili). A pak už hurá do rodin: hlavou nám bloudily
spousty myšlenek a otázek: Domluvím se? Bude se mi rodina líbit? Co budeme mít k večeři?
Úterý 15. 5. Čekal nás přírodní park Trossachs a jezera Loch Katrin a Loch Lomond, krásná
procházka a projížďka parníkem.
Ve středu 16. 5. jsme objevili malý technický zázrak: lodní výtah Falkirk a měli jsme štěstí,
protože jsme ho zrovna viděli v provozu. A pak už výlet po stopách Williama Wallace: památník
a poté veliký královský hrad Stirling, nejvíc nás překvapilo, že si můžeme na všechno sáhnout,
cokoli si vyfotit, kdekoli se posadit. Cestou zpátky jsme ještě v Edinburghu, navštívili královskou
jachtu Britannia a celou jsme si ji prohlédli a vyslechli komentář v češtině.
Pátek 17. 5. Poslední den jsme si vyšlápli na kopec Arthur´s Seat, který se vypíná nad
Edinburghem. Krásně kvetly žluté keře. Prošli jsme se a za odměnu jsme dostali poslední rozchod na Royal Mile, někteří šli do muzea, jiní na nákupy. Pak cesta do Newcastlu a opět cesta
trajektem, tentokrát se loď pěkně houpala, takže jsme měli o zážitek víc.
Sobota 18. 5. Celý den jsme strávili v autobuse, projeli jsme opět Nizozemí, Německo a velký kus České republiky, abychom se v 1:15 hod. dostali konečně do Ivanovic na Hané.
Celý zájezd v nás zanechal spoustu nezapomenutelných dojmů a už se těšíme, kam se
podíváme příště.
Mgr. Marie Tomšíková, vedoucí PK JaJK
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Školní výlet 9. třídy
Ve dnech 28. – 30. 5. 2018 proběhl školní výlet 9. třídy, jehož cílem byly Jedovnice, autokemp Olšovec. Všechny dny probíhaly v turistickém duchu a navštívili jsme s žáky Jedovnice,
Rudické propadání a osadu Bystřec. Po celou dobu nás provázelo nádherné počasí, pohodová
nálada a spousty nezapomenutelných zážitků. Celá akce byla krásnou tečkou pro samotné
žáky i paní učitelky.
Mgr. Kamila Pištělková, třídní učitelka
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Ekologická exkurze „Život v korunách stromů“
Dne 5. 6. 2018 se uskutečnila exkurze ekologického praktika sedmého a osmého ročníku
do Krásenska v ekologickém centru Rychta. Exkurze byla pod názvem „Život v korunách stromů“.
A tady jsou některé postřehy od našich žáků:
Po příjezdu na Rychtu jsme se seznámili s Petrem a Malvínou, kteří nás provázeli. Potom
jsme se rozdělili do skupinek a na různých stanovištích plnili úkoly ohledně přírody a života stromů. Měli jsme také možnost vylézt na plošinu na stromě. Poté jsme se odebrali do budovy, kde
jsme si zahráli scénku o zasedání obecního úřadu a řešili jsme stav místního stromu u kostela.
Tento den jsme si všichni užili.
Radka Slezáková
U ohniště každý z nás pověděl svůj nejoblíbenější strom. Zábavnou částí byl dům na stromě, pomocí kterého jsme mohli vnímat pocity ptáků v korunách stromů.
Pavlína Ungerová
Nejvíc se mi líbilo zkoumání živočichů pod mikroskopem.
Eva Macíková
Nejvíc mě bavilo řešit jednání o kácení stromu okolo kostela na fiktivním obecním úřadě
jakožto Franta Hrabal s panem Pepou Sekalem.
David Lasovský
Ve středisku jsme si zahráli sněm obyvatel, který se stal v reálném životě. Objevovali se zde
role - aktivistka, farář, elektrikář, drbny, hasič …… , dokonce jsme si na ně oblékali kostýmy.
Anna Korytářová
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Nejlepší byl výstup na stromovou plošinu, obrovskou výzvou byl téměř vzpřímený provazový žebřík, na který jsme byli jištěni záchytným lanem.
Matyáš Novotný
Jakmile jsem vylezl nahoru, potkal jsem vystrašenou paní učitelku.
Pavel Červeňák
Poslední jsem lezl já v jistícím obleku a helmě. K mé smůle začalo pršet. Když padaly kapky,
tak to bylo celkem romantické.
Jan Otevřel
Podle mě byla tato exkurze nejlepší ze všech.
Tereza Krečmerová
Tenhle výlet jsme si moc užili, škoda, že je pro některé z nás poslední.
Šimon Novák, Roman Zajac
Mgr. Kateřina Šafářová, vedoucí PK ČaP

ŠKOLNÍ PLES
Dne 14. 6. 2018 proběhl v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané Školní ples2. stupně
a vyhlášení nejlepších žáků ve všech předmětech. V průběhu dopoledne se žáci dobře bavili,
zatančili si jak klasické, tak moderní tance a mohli se zúčastnit nejrůznějších soutěží. Celým
pořadem tentokrát provázeli a výběr hudby zajistili žáci a žákyně 9. třídy. V závěru plesu se
losovala tombola a účastníci si mohli odnést domů nejednu zajímavou cenu. Za ceny věnované
do tomboly děkujeme rodičům.
Mgr. Ivana Képesová, vedoucí PK UaK
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ŽÁK ROKU
Nejlepším žákem roku 2017/2018
byla vyhlášena Klára Cupáková.

EXKURZE REPUBLIKA
Dne 15. 6. 2018 se žáci 8. tříd vypravili do Brna na výstavu RE: PUBLIKA.
Nejvíce nás zaujala Relax zóna, kde
jsme si mohli vyzkoušet různé sporty jak
z dnešní doby, tak z minulosti. Byly tam
také vystaveny medaile našich slavných
olympioniků. Zážitkem pro nás byla ale i obří červená prolézačka v podobě Tomáše Garrigua
Masaryka nebo Má vlast – Zblízka a nahlas. Tento den jsme si velice užili a rádi na něj vzpomínáme.
Nela Dubská, Barbora Kaňová – 8. A
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Rozloučení s absolventy základní školy
Dne 28. 6. 2018 proběhlo slavnostní rozloučení s našimi absolventy. Žáci 9. třídy si připravili
pro své hosty bohatý program v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané. Vyvrcholením bylo
poděkování všem učitelům a zaměstnancům školy a následné pasování žáků do řad absolventů základní školy. Akce byla opravdu zdařilá a budeme na ni dlouho vzpomínat. Absolventům
přejeme hodně úspěchů v jejich dalším životě.
Mgr. Kamila Pištělková, třídní učitelka

ŠESTÝ V REPUBLICE!
Vždy je příjemné, když se obec může pochlubit úspěšnými rodáky. V červnu se mezi ně
zařadil i Toník Mareš. Přesto, že se elektrotechnice věnuje teprve tři roky, dokázal se v silné
konkurenci probojovat na Mistrovství České republiky mládeže v elektrotechnice, které se konalo v červnu v Hradci Králové. Toník dobře zvládl všechny disciplíny a domů si vezl diplom za
krásné 6. místo a pochvalu za nejlepší dokumentaci. Gratulujeme a přejeme další úspěchy.
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Organizace školního roku
Zahájení školního roku: v pondělí 3. září 2018
Výuka bude v 1. pololetí ukončena ve čtvrtek 31. 1. 2019
Výuka bude v 2. pololetí ukončena v pátek 28. 6. 2019
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019
Školní rok 2018 - 2019
Termíny prázdnin
Podzimní
Vánoční

od

Pololetní

29. 10.

a

30. 10.

2018

22. 12.

do

2. 1.

2019

11. 2.

do

17. 2.

2019

18. 4.

a

19. 4. (svátek)

2019

29. 6.

do

1. 9.

2019

1. 2. 2019

Jarní

od

Velikonoční
Hlavní

od

Plenární zasedání
4. 10. 2018 - 15:00 hodin
Termíny třídních schůzek
4. 10. 2018 (po plenárním zasedání)
13. 12. 2018 - 15:00 hodin
4. 4. 2019 - 15:00 hodin
Přijímací zkoušky
1. termín
11. 4.

2019

pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

12 .4.

2019

pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín

15. 4.

2019

pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

16. 4.

2019

pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
talentové

2. 1. - 15. 1.

2019

konzervatoř

15. 1. - 31. 1.

2019

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis do 1. ročníku
50
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Přivítání prvňáčků
Prázdniny skončily. Začal nový školní rok 2018/19 a s ním nastal i první školní den pro
všechny nové žáčky naší školy.
I když byl jejich slavnostní den zmáčen trochu přeháňkami, v kulturním domě bylo veselo.
Přivítat děti v doprovodu rodičů, prarodičů a kamarádů přišel pan starosta Ing. Vlastislav Drobílek, pan místostarosta MVDr. Josef Lysák i pan ředitel základní školy Mgr. Lubomír Judas.
A samozřejmě paní učitelky - letos budou prvňáčky učit Mgr. Marie Sklenářová a PaedDr. Alena
Štěpánková. O hezké přivítání pro všechny se postarala paní Marie Konečná a milá a povzbudivá slova pak zazněla od všech přítomných. Na cestu do školy dostávaly děti dárky v podobě
balíčků se školními potřebami. Městský úřad každému školákovi věnoval vybavení pro prvňáčka v hodnotě 400 Kč a škola také přispěla dalším v ceně 200 Kč. Nejvíce pyšní však byli
podle jejich výrazů malí školáci na první velkou jedničku a odznak s logem třídy. Potlesk k jejich
přivítání a společné fotografování pak už rozpustily poslední nervozitu i obavy! Do školních lavic
potom zasedli prvňáčci v každé třídě po 15.
Co popřát novým školákům? Aby vše zvládali s úsměvem, v pohodě, pěkné známky. Aby se
naučili proplouvat v moři písmenek a čísel. Aby našli mnoho nových kamarádů!
A závěrečné přání patří nejen prvňáčkům, ale i starším školákům, učitelkám i rodičům:
Ať Vám po celý rok rozpustí slunce každou přeháňku, tak jako nám první den! Přejeme Vám
trpělivost, radost ze společných výsledků a spokojenost při vzájemné spolupráci.
Mgr. Marie Sklenářová, tř.uč .1.A,
PaedDr. Alena Štěpánková, tř.uč. 1.B
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Základní umělecká škola
Výstava prací žáků výtvarného oboru RH faktor 11. – 22. června 2018
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HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ
Pohlednice z roku 1918

Pavel Miklošek
3/2018
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Globální znečištění planety začíná maličkostmi
V současné době stále častěji můžeme narazit v tisku a sdělovacích prostředcích na varovné zprávy dokumentující katastrofální stav životního prostředí, které je ve stále větší míře vystaveno tlaku ze strany lidstva. Naši planetu doslova devastujeme, alarmující připomínky z řad
vědců a odborníků bereme na lehkou váhu. Nejde jen o spalování fosilních paliv a oteplování
klimatu, možná ještě vážnějším problémem je ohromné množství odpadu, který produkujeme
a který končí z velké části zcela zbytečně ve volné přírodě navzdory zvýšenému úsilí o jeho
třídění a recyklaci. Hlavní složkou odpadu je plast, jeho produkce stoupá posledních 25 let
doslova strašidelným tempem. Na veřejnost čas od času pronikne zpráva o expanzi plastů
do všech sfér životního prostředí, o obrovských ostrovech plastu plovoucích oceány, o nálezech plastových předmětů na odlehlých ostrovech mimo civilizaci, o žaludcích ptáků uhynulých
hladem, protože jejich trávicí trakt je plný plastových úlomků a není v něm místo pro potravu.
O smutné skutečnosti, že v řekách už je a zanedlouho i v oceánech bude víc plastových předmětů než ryb, o pronikání mikročástic plastu do živých organismů, do pitné vody…, tak bychom
mohli pokračovat dál a dál. Všechny tyto zprávy podvědomě vytěsňujeme do pozadí, nás se to
přece netýká, moře a ostrovy jsou daleko, do řek jako Ganga, Mekong nebo Amazonka, které
spolu s ostatními znečistěnými veletoky odnáší do oceánů miliony tun plastů ročně, taky nic
neházíme, tak jaké starosti? Stačí se ale rozhlédnout pořádně kolem sebe a na první pohled
uvidíme, jak by se malý český človíček choval, kdyby žil na břehu takové řeky nebo na břehu
moře - k životnímu prostředí se stavíme stejně macešsky. V celé společnosti došlo k citelnému
posunu ve vnímání negativních jevů v krajině, zvykáme si žít v odpadcích, jsme lhostejní ke
svému okolí, životní prostor pro většinu z nás končí domovními dveřmi. Vše co je za nimi nikoho
netrápí a to je velmi špatné. Nejvíce znepokojující je postoj nejmladší generace, která současné podmínky bere za výchozí bod, což má za následek další zhoršování už tak neutěšeného
stavu. Důsledky tohoto vývoje pociťujeme všichni a rozsah zamoření krajiny odpadem dále
roste. Na přiložených fotografiích je patrné, že chování mladých doznalo vpravdě patologických
změn. S odpadem si nedělají vůbec starosti, nejen že odhazují vše kolem sebe bez ohledu na
místo, kde se právě pohybují, ale vybírají si klidná zákoutí ve svém okolí, která po jejich návštěvě připomínají smetiště.
V okolí Ivanovic na Hané mezi tyto oblíbené lokality v poslední době patří například most
přes dálnici na Kroměříž, resp. prostor pod ním nebo suchý poldr zřízený na břehu Hané u rybníku Kačák, kde pravidelně probíhají alkoholové dýchánky a večerní posezení u ohníčku, vše
samozřejmě spojené s odhazováním prázdných obalů všech typů kolem sebe - plast, plech,
sklo, papír, vše recyklovatelné.
Pokud nezačneme vychovávat děti k pořádku už odmalička a sami jim nepůjdeme příkladem, mají pramalý smysl akce typu „Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Ivanovice na
Hané“, i když organizátorům buďme vděčni! Jenže akce jsou konané jednou či dvakrát za rok
a místa při nich vyčištěná můžeme uklízet hned druhý den a po něm další den, tedy prakticky
pořád. Podívejte se pozorně hned zítra při procházce náměstím do keřů kolem, zastavte auto
a udělejte pár kroků pěšky po silnici cestou z práce, podívejte se z mostu do Hané, možná se
budete divit. Několik přiložených fotografií nemůže dostatečně ukázat skutečný rozsah devastace NAŠÍ krajiny. Snímky jen velmi nedokonale ilustrují, jak končí běžná vycházka do přírody.
Známé pořekadlo: „Kde je vůle, tam je cesta“, vypovídá mnoho a platí i v této oblasti. Českému národu však vůle evidentně chybí.
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Zájemce o problematiku znečistění planety plastem mohu odkázat na časopis National Geographic, který v letošním červnovém čísle přinesl šokující reportáže z celého světa. Podrobnosti můžete najít na stránkách https://www.national-geographic.cz/.
Text a fotografie Pavel Miklošek

ODMALA HANÁK
Výročí s osmičkou na konci
V historii našeho státu co by republiky, bylo několik letopočtů končících osmičkou, které není
na škodu si často připomenout Lidská paměť, jak známo, časem události zasouvá v zapomnění
a nebo alespoň zkresluje. S odstupem času, změnami společenského zřízení a zpřístupňováním dokumentů se uplynulých sto let jeví mnohdy v úplně jiném světle. Samotné vyhlášení Československa se datuje na 28. 10. 1918 a roky 1938, 1948, 1968 se do letopisů taktéž výrazně
zapsaly. Také v Ivanovicích na Hané kroniky a vydané knižní publikace regionálního zaměření zaznamenaly nejednu významnou událost jak z pohledu společenského, tak i jednotlivých
osobností obce.
Právě v životě člověka je 100 let opravdu těžko představitelná řádka roků a málo komu je
dopřáno se jich ve zdraví dožít.
Jedním z mnoha, kteří vykročili do života před sto lety s osmičkou na konci data svého narození, byl také Ivanovický rodák BOŘIVOJ ŠMÍD plk. v.v. in mem.
Co se tak významného stalo v životě chlapce narozeného na samotném konci existence
Rakouska - Uherska? Z počátku vůbec nic. Přišel na svět 24. 9. 1918 jako nejmladší ze čtyř
sourozenců do rodiny podomní obchodnice Boženy Šmídové. Navštěvoval místní školu jako
ostatní vrstevníci, chodil cvičit do Sokola, vystudoval gymnázium ve Vyškově. Až na to, že patřil
k dobrým žákům, ovládal hru na několik hudebních nástrojů, zajímal se o historii a vše co souviselo s dějinami, nic nenasvědčovalo jak rušný a hektický život prožije. Po studiích narukoval
na presenční vojenskou službu ukončenou v osudovém roce 1938. Mnichovem a s následným
obsazením republiky se nemohl smířit.
Po incidentu na taneční zábavě v Pustiměři, kde co by člen kapely zahrál německé vojenské hlídce „Internacionálu“, musel po nastalé potyčce kvapně 13. 8. 1939 uprchnout za hranice.
Následovala anabáze, která ho v dalších letech provedla doslova po celém světě.
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Započala v Polsku nástupem k tvořící
se čs. vojenské jednotce pod velením pplk.
Ludvíka Svobody. Po zajetí sovětskou armádou prošel zajateckými tábory Jarmolincích,
Suzdalu a Orankách. Až v únoru 1941 skončily zajatecké útrapy a Bořivoj na základě
mezivládních dohod mohl spolu s ostatními
čs. vojáky odplout lodí z Oděsy přes Istambul
a Mersínu do přístavu Haifa. Od května 1941
se jako příslušník čs. 11. pěšího praporu zúčastnil bojů v Sýrii a v lybijském Tobruku, kde
byl zraněn střepinou granátu. Po přesunu do
Palestiny absolvoval kurs důstojníků v záloze
a v červnu 1942 se přihlásil po náboru do čs.
letectva ve Velké Británii. Pro nebezpečí napadení transportních lodí německými ponorkami ve Středozemním moři, obepluli budoucí
letci celou Afriku a na Nový rok 1943 zakotvili v přístavu nedaleko Glasgowa. Základní
letecký výcvik pro RAF prodělal na několika
místech v Anglii a Kanadě. Náročný výcvik
stíhacího letce ukončil jako 8. z 60 účastníků
kurzu s hodností seržant/rotný/ a jen odlišné
čs. voj. předpisy nepřipustily jeho jmenování
přímo leteckým důstojníkem. Po návratu do
Anglie v dubnu 1944 následovala zdokonalovací služba u záložních jednotek a po nalétání příslušného počtu operačních hodin mohl
koncem roku nastoupit k slavné 310 stíhací
sqv. RAF. V té době patřil k jeho spolubojovníkům i dnešní generál Emil Boček. I přes
pozdní zařazení k bitevní formaci se zúčastnil
15. bojových letů nad Holandsko a Německo. Domů do Prahy se vrátil přesně na den po
šesti letech 13. 8. 1945. Za účast v bojích II.
svět. války obdržel Bořivoj Šmíd deset medailí
a vyznamenání včetně „Válečného kříže“.
Mohlo by se zdát, že jeho život bohatý
na zážitky plných nebezpečí se v poválečné
době vrátí do poklidných dob civilního života, ale v případě ivanovického rodáka tomu
tak nebylo. Po odchodu z armády nastoupil
k dopravnímu letectvu a dále usedal za knipl
letadla. Po únoru 1948 se situace pro tzv. „zápaďáky“ začala razantně měnit. Jejich využití
po letech strávených v nesprávné uniformě se
nyní stalo nežádoucí. Vyloučení ze zahranič56

Bořivoj Šmíd 24.9.1918-29.5.1951

310 sqv-RAF Manston 1945

čestné uznání -13.9.1991
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ních letů a ústrky, které vůči nim praktikovalo
nové zřízení, je postupem času přesvědčily,
že pro ně bude životní nutností opět opustit
vlast. Odcházeli za teď již střežené hranice,
jak a kudy se dalo. Mnozí z nich samozřejmě
letadly, která dosud ještě mohli na vnitrostátních linkách pilotovat. 24. 3. 1950 odstartovala v ranních hodinách z Ostravy, Brna a Bratislavy tři dopravní letadla typu Dakota, která
za poněkud dramatických okolností změnila
kurs a místo v Praze přistála v bavorském
Erdingu. Ivanovický rodák byl kopilotem letadla z Bratislavy, které startovalo jako poslední
a jen se štěstím proklouzlo směrem na Vídeň.
Z celkem 85 lidí jich 27 požádalo o azyl a zbylí
nezasvěcení cestující se po diplomatických tahanicích mohli navrátit zpět do ČSR.
Všichni organizátoři hromadného úletu,
vesměs váleční piloti RAF, byli odsouzeni
v nepřítomnosti k trestu smrti za únos a zaza 41 let v zapomění byl povýšen na plk.
vlečení cestujících za hranice. Bořivoj Šmíd,
ale již V.V. in mem.
v té době již ženatý s Angličankou, opětovně
nastoupil jako instruktor k RAF. Po roce se mu stal osudným noční výcvikový let a při havárii
letounu 28. 5. 1951 zahynul. V necelých 33 letech zmizel beze stopy ze světa a až po roce 1990
se podařilo najít místo jeho posledního odpočinku.
Ve vojenské části hřbitova v Chippenhemu je stylizovaný pomník s jeho jménem, hodností
a osobním číslem RAF v jedné řadě s třemi čs. piloty, kteří zahynuli v okolí za II. svět. války.
Následná rehabilitace a povýšení do hodnosti plukovníka v.v. in mem. již jen posmrtně ocenila jeho životní a mravní postoje.
JoStr.

Tour de Rozvíz
Tour de Rozvíz se stal v podvědomí
cyklistů z Ivanovic n.H. a okolí oblíbenou
akcí, pořádanou nohejbalovým klubem
Slovanu.
Pečlivou přípravu akce trochu ohrozila předpověď počasí. Srpen se vyznačoval vedry až k nevydržení, a zrovna na
sobotu 1. 9. se začaly objevovat dešťové
mraky. Po ranní přeháňce se na oblohu
draly sluneční paprsky a 90 nedočkavých
vyznavačů pohybu na kolech vyrazilo na
připravené trasy od 11 do 78 km. Postupně
přijíždějící účastníci všeho věku si po potvrzení ujetých kilometrů s chutí dopřávali
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pořadateli připravených dobrot z grilu či udírny a doplňovali vypocené tekutiny. I když se tentokrát meteorologové nemýlili, ta troška vláhy z nebe nic neubrala na zdařilé akci a dobré náladě.
Tak jsme trochu zmokli, no a co.
JoStr.

PRAMEN ZDRAVÍ Z PŘÍRODY
Co dokáže pečený česnek s vaším tělem během 24 hodin?
Příprava je velmi snadná, chutná a navíc
může v našem těle dosáhnout skutečných zázraků.
Česnek je nepochybně skvělým přírodním
léčivým prostředkem. Má antibiotické a antibakteriální účinky a zabraňuje mnoha chorobám.
Česnek je typický svojí štiplavostí a silným aroma, proto ho mnoho lidí konzumuje v omezené míře. A to je velká škoda. Existuje skvělý způsob, jak si tuto zdravou zeleninu dopřát.
Udělejte si pečený česnek. Příprava je velmi snadná, chutná a navíc může v našem těle dosáhnout skutečných zázraků. Stačí pár stroužků pečeného česneku a váš organismus jeho
blahodárné účinky pocítí během následujících 24 hodin.
Co byste měli vědět o česneku
Česnek je rostlina původem ze střední Asie. Je zdrojem cenných bílkovin, antioxidantů
a vlákniny. Obsahuje vitamíny B, C, E, K a minerály jako je selen, železo, draslík, síra, fosfor
a zinek. Má pozitivní účinky především na obranyschopnost organismu a trávení. V lidovém
léčitelství je používán jako účinné antiseptikum a antibiotikum, snižuje krevní tlak a hladinu
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cholesterolu v krvi, prospívá srdci a pročišťuje cévy, působí proti nadýmání, proti kornatění
tepen a ničí parazity ve střevech.
Jak si pečený česnek připravit?
Příprava pečeného česneku je poměrně jednoduchá. Vezměte celou neporušenou česnekovou hlavu a seřízněte vrchol česneku zhruba o centimetr tak, aby byly všechny stroužky
vidět. Pak česnek potřete olivovým olejem a zabalte do alobalu. Pečte při teplotě 220 stupňů
45 až 60 minut. Na posledních deset minut česnek vyndejte z alobalu. Hotový česnek má
krásnou zlatohnědou barvu a je téměř tekutý. Jíst ho můžete lžící, přidat do pomazánky nebo
jednoduše namazat na bagetu.
Jak na vás během 24 hodin česnek působí?
• Pokud zkonzumujete pečený česnek, už po první hodině začne váš žaludek trávicí
proces. Tělo absorbuje energii, živiny a léčebné látky.
• Po dvou až čtyřech hodinách pomáhají látky získané z česneku bojovat proti volným
radikálům. Česnek je totiž vynikajícím zdrojem antioxidantů.
• Šest až sedm hodin po konzumaci pečeného česneku se účinné látky dostávají do
krve. Naplno se projevují jeho antibakteriální vlastnosti.
• Po šesti až deseti hodinách díky živinám z česneku začíná očistný proces v našem
těle.
Pokud tedy chcete něco dobrého udělat pro vaše tělo a syrový česnek nemůžete konzumovat, připravte si pečenou variantu. Tímto způsobem můžete využít všechny skvělé vlastnosti česneku. Navíc pečením ztrácí štiplavost a překvapí vás sladkou až oříškovou chutí.
Tepelnou úpravou se sice zmenšuje účinnost některých látek, ale nikoli nějak dramaticky.
Tento způsob je skvělou volbou pro lidi, kteří česnek nemohou v syrovém stavu.
Zdroj: http://styl.instory.cz/

U RODINNÉ PLOTNY
ŠVESTKOVÝ KOLÁČ
Recept:
0,5 - 1 kg švestek (dle chuti), 200 ml zakysané smetany, 85 g krupicového cukru, 1 sáček
vanilkového cukru, 2 vejce, 5 lžic rozpuštěného másla, 180 g polohrubé mouky, 1/2 sáčku
prášku do pečiva
Drobenka:
80 g polohrubé mouky, 60 g moučkového cukru, 50 g másla, mandlové lupínky na posypání.
Smetanu, cukr, vejce a máslo vymícháme na hladký krém. V další míse prosejeme mouku s kypřícím práškem a přimícháme ke krému. Vzniklou směs vlijeme do formy a poklademe vypeckovanými a rozpůlenými švestkami, které posypeme bohatě drobenkou a nakonec
mandlovými lupínky. Pečeme 35-45 min. při 180°C.
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SDH Ivanovice na Hané
Během měsíců květen a červen mladí hasiči objížděli závody zařazené do ligy Vyškovský Soptík okresu Vyškov. Zúčastnili se několika závodů
v disciplíně požární útok a doplňkových disciplín běh na 60 m s překážkami, štafeta dvojic a štafeta 4 x 60 m s překážkami. Většinu závodů objelo
jen družstvo mladších žáků, jelikož u starších žáků je momentálně málo
dětí. Mladí hasiči se závodu zúčastnili na domácí půdě v Ivanovicích, dále
v Lulči, Pustiměři, Hlubočanech a Topolanech.
Na konci školního roku vedoucí uspořádali ukončení hasiče.
Pro mladé hasiče byl připraven
program na hřišti, kde se přespalo a následně na hasičské zbrojnici. Děti si zahrály spoustu her,
ale také se dozvěděly informace
ohledně požární ochrany. Žáci si
prošli hasičská auta a mohli si zaskotačit v pěně, kterou jim hasiči
připravili do letního kina.
Během prázdnin se mladí hasiči neschází, avšak většina z nich se potká na letním táboře,
který pořádají právě vedoucí z SDH Ivanovice na Hané. Letošní téma bylo piráti. Posádky dětí
měly za úkol plout přes moře až k ostrovu s pevností, kde byl ukrytý poklad. Za mince nalezené v pokladu a mince získané během týdne, si děti mohly něco koupit v táborovém obchodě.
Počasí opravdu přálo, proto se účastníci tábora mohli téměř každý den koupat v rybníku.
Celodenní výlet prožili táborníci v Hodoníně, kde si užili pirátskou plavbu a následně prohlídku
ZOO. Během celého týdne vařili zkušení kuchaři, kterým tímto patří velké díky. Další díky patří
DJ Jirkovi, který přijel dětem zahrát na táborovou diskotéku. A v neposlední řadě patří díky
všem vedoucím, kteří se celý týden nepřetržitě starali o program.
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Dne 28. dubna se konal tradiční Memoriál Zdeňka Pitnera na hasičském hřišti v Ivanovicích na Hané. Na závody přijela družstva z okresu Vyškov i mimo něj. Děti v kategorii přípravka, mladší žáci a starší žáci závodily v disciplíně požární útok a běh na 60 m s překážkami.
Závod se vydařil a všechna družstva byla odměněna.
Další akci v červnu měli dobrovolní hasiči opět na hasičském hřišti, kde zajišťovali občerstvení na Rodinném dni společnosti fischer dne 9. června.
Dne 23. června čekala na SDH Ivanovice na Hané velká událost. Tento rok totiž slaví
sbor 140 let od založení. Dobrovolní hasiči se na tento den připravovali hodně dlouho. Vše
se muselo pečlivě naplánovat. Od pátečního večera až do neděle poctila hasiče z Ivanovic
delegace, která přijela z družebního SDH Žbince ze Slovenska. V sobotu odpoledne byl připraven program pro veřejnost na parkovišti na náměstí v podobě statické ukázky hasičských
automobilů z širokého okolí, historické techniky SDH Ivanovice na Hané a SDH Radslavice.
Dále návštěvníci mohli shlédnout dynamickou ukázku práce s koňmi taženými stříkačkami
sborů z Ivanovic a Radslavic, přičemž stáří stříkačky z Ivanovic je 139 let.
Poté dobrovolné hasiče čekala výroční valná hromada. Zde byla přečtena zpráva starosty
sboru, velitele jednotky a vedoucí mládeže SDH Ivanovice na Hané. Dále pár slov pronesl starosta SDH Žbince, starosta města Ivanovice na Hané a starostka Okresního sdružení
hasičů Vyškov. Poté následovalo rozdání ocenění a vyznamenání. Po skončení schůze si
dobrovolní hasiči poseděli na hasičské zbrojnici.

Dne 4. srpna se muži z SDH Ivanovice na Hané zúčastnili krajského kola v požárním
sportu v Brně na atletickém stadionu VUT Pod Palackého vrchem. Muži se utkali s družstvy
v disciplíně požární útok, štafeta 4 x 100m s překážkami a běh jednotlivců na 100 m s překážkami. Muži z SDH Ivanovice na Hané vybojovali konečné 3. místo.
Výherci krajského kola v požárním sportu SDH Mistřín požádali o pomoc na Mistrovství
republiky v Liberci Tomáše Urbánka. Toto družstvo se umístilo na 1. místě a stalo se mistry
republiky v požárním sportu.
Kristýna Medková, vedoucí mládeže
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TJ SOKOL
Pohádkový les
V neděli 26. srpna jsme uspořádali po roční pauze opět akci pro děti. Letos jsme zvolili téma *Čím budu?* a děti na klasické trase zahrádkářskou kolonií pomohly jednotlivým
„pracovníkům“ s jejich nelehkými úkoly. Sokolové převlečeni za montéry, kuchaře, popeláře,
doktory, ale třeba i za pilota a letušku, tanečnice nebo žokejku potom děti za jejich snahu
odměnili zlatými mincemi. Penízky děti v cíli – v obchodě – proměnily za různé odměny. Letos nám počasí moc nepřálo, což zřejmě některé děti, nebo spíše rodiče, odradilo.
Akci navštívilo 35 malých nadšenců, kteří si alespoň užili vše
bez front a odnesli si pěkné odměny. Klasicky měl velký úspěch
jak skákací hrad, tak malování
na obličej. Letošní novinkou byl
DJ, který děti zabavil po příchodu z trasy, a tak si ještě rodiče
mohli v klidu posedět a vychutnat
nedělní odpoledne. Děkuji všem
dobrovolníkům, kteří akci pro děti
uspořádali.
Petra Kroupová, členka T. J.
Sokol Ivanovice na Hané
Připravujeme: prosinec Turnaj v badmintonu
Navštivte naše stránky: www.sokolivanovice.wz.cz

RHYTHMICKGYM

SOKOLSKÝ SLET
Letošní rok se nesl ve znamení Sokolského sletu. Podřídili jsme tomu všechno. Vždyť je jen
jednou za šest let. Sestavy byly náročné, a aby výsledek byl co nejlepší, jezdili jsme na secvičení skladeb do Dědic. A vyplatilo se. Na sokolském sletu ve Vyškově nám sice nepřálo počasí,
ale o to větší z toho měly děti zážitek. Slet v Brně jsme si ve slavnostní atmosféře opravdu užili.
Děti se zúčastnily i průvodu. Jen ty nejmenší - veselá sestava Noty, čekala na stadionu a po
úvodu začínala. Počasí si s námi opět pohrávalo, ale skladbu se stuhami V Peřině to nevyvedlo
z míry. Ivanovický sokol měl zastoupení i v pražském Edenu, a to ve skladbě Siluety se skládacími obručemi. Tímto bych chtěla poděkovat všem ochotným rodičům našich dětí za podporu.
Slavnostní průvod Prahou zahájil 1. července hlavní sletový týden. Průvodu se zúčastnilo
zhruba 12 000 sokolů z České republiky i ze zahraničí. V průvodu bylo možné vidět nádherné
historické sokolské prapory, účastníky v sokolských, ale i v lidových krojích, cvičence v úboru
jednotlivých hromadných skladeb.
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Sokol Gala strhl celou O2 arénu. Pořad byl komponovaný ze sportovních a tanečních vystoupení, doprovázený unikátními archivními záběry slavných sokolských sportovců. V programu se kromě tradičních sportů ČOS předvedly i méně tradiční sporty např: šerm, stolní tenis,
taneční sport, moderní i sportovní gymnastika, mažoretky, teamgym atd. Součástí programu
bylo také vyhlášení letošní ceny pro sokolskou sportovní legendu roku.
Největší (nejen) sportovní událost v České republice v letošním roce byla ve znamení oslav
stoletého výročí vzniku Československa. Slet byl zakončen v pražském Edenu dvoudenním
programem hromadných cvičení. Na ploše se vystřídalo na 15 000 cvičenců. Nejmladšímu
cvičenci sletu byly dva roky, dvěma nejstarším pak 96 let! Diváci viděli celkem 11 skladeb připravených Českou obcí sokolskou. Kdo si nechal tuto krásnou akci ujít, může to napravit za šest
let na XVII. všesokolském sletu 2024.
Sletový týden jsme si užili se vším všudy a utekl nám velmi rychle. Tréninky jsme měli dopoledne i odpoledne. Někdy i do jedenácti hodin večer. Cvičili jsme v obou dvou programech, ve
čtvrtek 5. 7. večer jsme si to vyzkoušeli v záři reflektorů a v pátek 6. 7. v odpoledních hodinách.
Příjemná atmosféra, nejlepší akce, na které
jsme kdy byli. Všichni jsme drželi pospolu, nikdo proti sobě nesoutěžil a taky nebylo potřeba, protože jsme všichni nejlepší!
Na konci prázdnin jsme na letním soustředění tancovali, cvičili, vyráběli a chystali
vystoupení na Babí léto. Mladší děti měly soustředění od 20. do 24. 8. a starší děti o týden
později. Povedl se i výlet s opékáním v Orlovicích. Vyšli jsme 166 schodů k místnímu kostelu, který je plný tajemství.
Úspěšný byl i nábor do naší taneční skupiny. Máme další nové členy, a to nejen z Ivanovic na Hané.
20. prosince 2018 se přijďte podívat na
Vánoční besídku v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané. Uvidíte naše sletové skladby
i nové choreografie, které si pro Vás připravují členové taneční skupiny Rhythmickgym
a hosté. Jste srdečně zváni.
Eliška Trněná, trenérka Rhythmickgym
Průvod Prahou

Noty - Vyškov
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SENIOŘI

Ivanovičtí senioři na všesokolském sletu
Je neděle 1. července 2018. Stojíme na Václavském náměstí v Praze, kde se řadíme do
průvodu na zahájení XVI. Všesokolského sletu.
Hlavou mi táhnou vzpomínky na slet minulý. Toužily jsme si, my ženy, ještě zacvičit v Praze
na dalším sletu, a tak naše malá skupinka čtyř ivanovických sokolek pod vedením sestry Jarmily
Kavečkové jezdila na nácvik do Vyškova.
Bohužel nic není stejné. Paní Kavečková už není mezi námi a další dvě děvčata se již pro
svoje zdravotní problémy rozhodla letos nejet.
I já jsem váhala. Nyní sama sobě děkuji, že jsem se rozhodla letos cvičit. Počasí nám přálo
a vzpomínky jsou krásné – Vyškov, Brno, Vážany nad Litavou a na závěr týden v Praze! Přišly
až po příjezdu, prostě úžasné.
Letos to bylo všechno jiné. Skladba „Princezna republika“ na písničky Karla Hašlera byla
oslavou výročí 100 let naší republiky. Poprvé jsem cvičila ve skladbě pro muže a ženy. Nebylo
nás mnoho, ale mužů byl nedostatek. Některé ženy je zastoupily. Tak se k nám přidal z Ivanovic
ještě sokol Jan Suchomel. To už stálo za to, abychom měli trička s nápisem Ivanovice na Hané,
které jsme prezentovali na všech vystoupeních.
Přeji Elišce Holbové, která si zacvičila ve skladbě „Cesta“ až do Prahy, i těm nejmladším,
kteří se zúčastnili nácviku i hromadných skladeb, ať to není pro ně poslední slet.
Vždyť SOKOL je zde již od roku 1862, a sokolovny, které stojí po celé republice, včetně té
naší, jsou důkazem toho, že to stojí za to udržovat tuto tradici.
Pohybu ZDAR a díky všem, kteří dobrovolně pracují pro Sokol. Bez nich to nejde!
Za Sokol Alena Kourková
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TJ Slovan Ivanovice na Hané
Letní soustředění malých fotbalistů
Ve dnech 15. 8. - 19. 8. 2018 se
mladší žáci a starší přípravka zúčastnili
fotbalového soustředění v Javorníkách
na Kohůtce, kde spali ve vojenském
stanu.
Jména - vrchní řada: Strejček Dušan, Truchlík Čeněk
prostřední řada: Holba Tomáš, Holba Jaroslav, Strejček Jakub, Navrátil
Ondřej, Grégr Jan, Medek Ladislav,
Olejníček Martin, Marek Matyáš, Klimek
Samuel, Rudolf Vlastimil, Rudolf Jakub
spodní řada: Klusák Filip, Truchlík
Matyáš, Daniel Dominik, Kovařík Zdeněk, Olejníček Lukáš, Klimková Viktorie, Rudolf Jan, Daniel Miroslav, foto
vytvořil Klimek Ladislav
Na soustředění jsme se zúčastnili
dvou přátelských utkání, kde jsme sice
nevyhráli, ale posbírali zkušenosti do
dalších zápasů. Utkání Sokol Hovězí
starší žáci kde jsme prohráli 10:0 a s FC
Velké Karlovice + Karolínka mladší žáci
hrající za krajskou soutěž, tam jsme
prohráli 13:2 (branky Marek Matyáš).
Dále jsme na fyzičku měli čtyři tréninkové dny plné sluníčka a potu. Za
odměnu jsme se jeli vykoupat na přírodní koupaliště Balaton.
Děti měly stezku odvahy, kde se podařilo vylekat i samotného trenéra.
Poslední večer se opékaly špekáčky
a kluci si připravili vtipné scénky, kterým
jsme se všichni nasmáli.
O oběd a večeři se postaraly paní
kuchařky z hotelu Portáš.
Soustředění se vydařilo a všichni
odjížděli spokojení.
Závěrem bychom poděkovali našim sponzorům Lukáši Trávníčkovi za zapůjčení
auta a Klimkovi Ladislavovi za zajištění vojenského přepychu.
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Poděkovat chceme i našemu zdravotníkovi Dušanu Strejčkovi, který kluky masíroval dnem i nocí a za zábavu a pitný režim vděčíme Čeňkovi Truchlíkovi.
Nezapomeneme ani na rodiče, bez kterých by nebylo co trénovat a klukům děkujeme za snahu a přejeme jim hodně úspěchů.
Trenéři: Rudolf Vlastimil
Klimek Ladislav

INFORMACE PRO OBČANY
CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST v Ivanovicích na Hané
Den
Po
Po, Čt
Út
Út
St
St
Čt
Čt

hodina
17.00 – 18.00
17.30 – 18.30
17.00 – 18.00
19.00 – 20.00
16.00 – 17.00
19.00 – 20.00
17.30 – 19.00
19.30 – 20.30

název
POWER JÓGA
KALANETIKA
ZUMBA s Květou
JÓGA
FLORBAL DĚTI
AEROBIK
HATHA JÓGA
JÓGA

místo
malá tělocvična ZŠ
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna (od 27.9.)
sokolovna

Svoz Bio odpadu v Ivanovicích na Hané
a místní části Chvalkovice na Hané
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor

každé pondělí
každé pondělí
1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí)
1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí)
1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí)
1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí)

SBĚRNÝ DVŮR – otevírací doba:
Pondělí: 13.00 – 18.00 hod.
Středa: 13.00 – 18.00 hod.
Sobota: 08.00 – 12.00 hod.
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OHLÉDNUTÍ ZA BABÍM LÉTEM 2018

Pekař

Dark Gamballe

Dark Gamballe

Visací zámek

Visací zámek

Holter
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PŘÍVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 1. 9. 2018

1. A - třídní učitelka Mgr. Marie Sklenářová

1. B - třídní učitelka PaedDr. Alena Štěpánková
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