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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
zastupitelstvo našeho města schválilo na svém jednání, konaném dne 23. března 2017,
rozpočet města pro letošní rok. Rozpočet je vyvěšen na webových stránkách města
(www.ivanovicenahane.cz).
Město tedy přešlo z rozpočtového provizoria na hospodaření dle schváleného rozpočtu.
Celkové předpokládané příjmy pro rok 2017 jsou ve výši cca 46 mil. Kč, přičemž nejvíce
se na této částce podílí daňové příjmy (cca 37,2 mil. Kč) a nedaňové příjmy (cca 8,8 mil. Kč).
Co se týká předpokládaných výdajů, tak se jedná o rozpočtovanou sumu cca 68,6 mil. Kč.
Mezi výraznější plánované akce roku 2017, které jsem už částečně v minulém zpravodaji
nastínil, patří dokončení investiční akce „Výstavba 8 pečovatelských bytů“ (ul. Mlýnská – cca
20 mil. Kč), stejně tak i investiční dotační akce „ Zateplení sportovní haly spojená s výměnou
zdrojů vytápění a přístavbou“(cca 7 mil. Kč) a další dotační akce - výměna stávajícího rozhlasového vedení za bezdrátové digitální (cca 2,5mil. Kč). Dále pak dofinancování nákupu
nového dopravního automobilu pro zásahovou jednotku SDH (cca 1,7 mil. Kč), rekonstrukce
části chodníků na ulicích Osvoboditelů a Smetanova, rekonstrukce místní komunikace ve
Chvalkovicích na Hané (cca 2,2mil.Kč). Ve výdajové stránce rozpočtu je také počítáno s odvozem a likvidací komunálních odpadů (cca 2,5 mil. Kč), s příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím města (ZŠ cca 3,4 mil. Kč a MŠ cca 1,3 mil. Kč, ZUŠ 0,6 mil. Kč), s výdaji na
opravu kulturních památek – sousoší sv. Floriána a oprava věží kostela (1mil. Kč), a s příspěvky a dotacemi sportovním a zájmovým organizacím (cca 0,8 mil. Kč). V rozpočtu je také
alokována částka 1mil. Kč na plánovanou demolici domů na Palackého náměstí. V rámci
vedlejší hospodářské činnosti by pak na podzim proběhla rekonstrukce střechy na bytovém
domě na ulici Tyršova 4 (cca 1,4 mil. Kč). Stále ještě čekáme na vyjádření Ředitelství silnic
a dálnic ohledně tak dlouho plánované a slibované rekonstrukce průtahu naším městem.
Rozpracovány jsou projektové dokumentace k parkovacím místům u MŠ na ulici Mlýnská
a ke stavbě atletického oválu za sportovní halou na ulici Wiedermannově, které bychom pak
chtěli využít v příštích letech. Samozřejmostí je pravidelná údržba zelených ploch, drobné
opravy městského majetku a v plánu je i nová výsadba kolem opravených chodníků a nově
postavených pečovatelských bytů.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy cca 22,5 mil. Kč a jeho financování bude pokryto
z přebytku hospodaření minulých let. Tolik krátce k rozpočtu města pro rok 2017 pro Vaši
představu s jakými finančními objemy město Ivanovice na Hané hospodaří a jaké jsou nejbližší plány.
Vážení občané, čas opravdu neúprosně utíká a za chviličku se budeme loučit s předškoláky v MŠ i žáky devátých tříd. Pro obojí po prázdninách nastanou velké změny spojené
v přechodu na ZŠ, resp. na střední školy či učební obory. Ale to bude až za několik měsíců…
teď se jistě všichni už těší na prázdniny a dospělí pak na zaslouženou dovolenou. Užijte se
tyto příjemné letní dny ve zdraví, klidu a pohodě, načerpejte nové síly pro Vaši další činnost.
Přeji Vám spoustu krásných slunečních dnů strávených společně s dětmi, rodinou a přáteli.
Ing. Drobílek Vlastislav
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
43. jednání rady města se konalo dne 8. 3. 2017 a rada města:
- schválila MVDr. Josefa Lysáka, Ing. Jana Kováře, Libora Kolkopa a Petra Lejsala
jako členy výběrové komise na akci „Protipovodňová opatření města Ivanovice na
Hané“ a současně schválila náhradníky do této komise: Ing. Vlastislava Drobílka,
Bohumíra Novotného, Hanu Dostálovou a Helenu Albrechtovou.
44. jednání rady města se konalo 22. 3. 2017, kdy rada města:
- schválila jako zhotovitele realizace protipovodňových opatření, formou dodávky
a montáže varovného a vyrozumívacího systému, v rámci akce Protipovodňová
opatření pro město Ivanovice, společnost ELMIK s.r.o., se sídlem Obora III 168/2,
757 01 Valašské Meziříčí za nabídkovou cenu 2 361 769,- Kč,
- schválila jako zhotovitele povodňového digitálního plánu města Ivanovice na Hané
společnost ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, Hradec Králové, za nabídkovou cenu
127 050,- Kč,
- schválila smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Ivanovice na
Hané a IMK consulting support s.r.o.- vyústění kanalizačního potrubí na pozemku
p.č. 1991/507, LV 100001 v k.ú. Ivanovice na Hané do Medlovického potoka v rámci
akce Komerční zóna Ivanovice na Hané, exit 236, D1 za jednorázovou úhradu ve
výši 2 500,- Kč + DPH,
- schválila jako zhotovitele díla, oprava části chodníku ul. Osvoboditelů, společnost
V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o., Rostislavova 528, Ivanovice na Hané za nabídkovou cenu 633 344,- Kč,
- schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané
a GasNet s.r.o. a Župkou Ladislavem a Župkovou Ivanou - umístění plynárenského
zařízení v délce 2,11m v pozemku p.č. 3168, LV 10001, k.ú. Ivanovice na Hané za
jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč + DPH,
- neschválila odkoupení id.1/2 pozemku p.č. 4001/8 o výměře 82 m2, v k.ú. Ivanovice
na Hané, od paní Evy Kovaříkové, bytem Ivanovice na Hané,
- schválila poskytnutí finanční dotaci ve výši 500 000,- Kč, pro Římskokatolickou farnost Ivanovice na Hané, na opravu hlavní věže kostela sv. Ondřeje. Podmínkou pro
přidělení dotace je schválení rozpočtu města na rok 2017, kde je již částka zahrnuta,
- schválila VaK Vyškov, a.s. jako zhotovitele na vybudování nového vodovodního řádu
– ul. Mlýnská, rozšíření, řad 1-2-1 – napojení nových PČB, pana Krátkého a paní
Baňkové.
45. jednání rady města se konalo dne 12. 4. 2017 a rada města:
- pověřila starostu města projednáním nabídky společnosti STŘECHY Daněk – Štrajt
se odůvodněním nabídkové ceny, popř. oslovením dalších zhotovitelů,
- schválila darovací smlouvu uzavřenou mezi Terra Group Investment, a.s. Brno a příspěvkovou organizací MŠ Ivanovice na Hané, Mlýnská 366, o poskytnutí finančního
daru ve výši 5 650,- Kč na pořízení hraček a učebních pomůcek pro potřeby MŠ
Ivanovice na Hané,
- vzala informaci o plánované vyjížďce motorek, která proběhne dne 29. 4. 2017, ve
Chvalkovicích na Hané, na vědomí,
2/2017
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-

projednala jednotlivé varianty návrhu ZOD Haná, družstvo se sídlem Švábenice 348
na směnu pozemků a po vytypování nejvýhodnější varianty bude návrh opětovně projednán,
schválila odkoupení id. 1/2 pozemku p.č. 4001/8 o výměře 82 m2, v k.ú. Ivanovice na
Hané, od p.Kovaříkové Evy do majetku města za cenu dle dohody.
schválila záměr odprodeje pozemků v majetku města p.č. 253/130 a 253/155 v k.ú.
Chvalkovice na Hané, paní Mgr. Vlčkové E., za kupní cenu 50,- Kč/m2,
schválila záměrem odprodat pozemek p.č. 2513/12 a p.č. 256/2 v k.ú. Chvalkovice
na Hané současným uživatelům (Doleželová, Světlík, Novák) za cenu 50,- Kč/m2,
neschválila žádost paní Mgr. Drahomíry Šímové, bytem Brno, na výstavbu vodovodní
přípojky pro pozemek p.č. 35/3 v k.ú. Chvalkovice na Hané – vedení přes pozemky
města,
schválila Směrnice č. 1/2017 – Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole.

46. jednání rady města se se konalo dne 10. 5. 2017 a rada města:
- schválila smlouvu o dílo mezi městem Ivanovice na Hané a paní ing. Barborou Stránskou na zpracování Kompletní dokumentace v rozsahu Studie proveditelnosti ve struktuře osnovy uvedené v příloze P2 - Osnova studie proveditelnosti - 28. výzva_1.0.docx,
výzvy č. 28 pro IROP za cenu 151 250,- Kč,
- neschválila žádost o příspěvek na provozování linky bezpečí ve výši 10.000,- Kč
- schválila dodatek č.1 k pachtovní smlouvě č. 2808/2016 – snížení o pozemky v k.ú.
Chvalkovice na Hané – snížení z důvodu duplicity a z důvodů provedené směny pozemků,
- schválila dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. 8/2016 – rozšíření o pozemky v k.ú.
Ivanovice na Hané,
- schválila smlouvu č. 1030018166/066 na uložení kabelu NN pro napojení části žadatelů v zahrádkářské kolonii a neschvaluje smlouvu č. 1300018166/079,
- vzala na vědomí informaci o možnosti využití bytu na hasičské zbrojnici pro šatnu
JSDH a pověřila starostu města a místostarostu města, aby tuto problematiku řešili
se starostou SDH Ivanovice na Hané a velitelem JSDH Ivanovice na Hané,
- schválila záměr odprodat část pozemků p.č. 140 a p.č. 89 o celkové výměře 16 m2,
v k.ú. Chvalkovice na Hané,
- schválila záměr odkupu části pozemku pro kioskovou trafostanici v k.ú. Chvalkovice
na Hané,
- schválila navýšení úhrady za umístění zařízení společnosti Telefonica, na budově
DPS, ze současných 70 000,- Kč/rok na 90 000,- Kč/rok,
- schválila MŠ Ivanovice na Hané odprodej nepotřebných matrací za cenu
150,- Kč/kus,
- schválila cenu hrobového místa včetně služeb na rok 2017 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,
- schválila jako zhotovitele opravy střechy domu na ul. Tyršova 4, společnost Daněk –
Štrajt, za nabídkovou cenu 1 477 301,- Kč s DPH,
6
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-

-

schválila smlouvu o věcném břemenu mezi městem Ivanovice na Hané a společností E.ON, České Budějovice, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové
vedení NN, podpěrné body, pojistková skříň – ul. Partyzánská za cenu 4620,- Kč +
DPH,
schválila udělení oficiální záštity města Ivanovice na Hané nad florbalovými turnaji
OPEN FAIR Vyškov 2017.
Ing. Jan Kovář, tajemník MěÚ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané, konaného
dne 23. 03. 2017 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města schvaluje program, způsob diskuse a způsob hlasování na 14. veřejném zasedání Zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 1.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města schvaluje pracovní předsednictvo na 14. veřejném zasedání zastupitelstva města ve složení Ing. Vlastislav Drobílek, MVDr. Josef Lysák, Mgr. Ing. Ivana
Lasovská, Pavel Vaculík a Ing. Jiří Šimek.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 2.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu Petra Buriana a Miroslava Měrku, zapisovatelkou paní Šárku Němcovou, kontrolou správnosti přijímaných usnesení na
14. zasedání Zastupitelstva města pověřuje Milana Říhu.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 3.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti Rady města za 1. čtvrtletí roku 2017.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 4.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce Zastupitelstva města a Rady města na
2. čtvrtletí roku 2017.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 5.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2017 a ukládá předsedovi výboru jeho plnění. Zastupitelstvo města schvaluje plán práce finančního výboru
na rok 2017 a ukládá předsedovi výboru jeho plnění.Zastupitelstvo města schvaluje plán
práce osadního výboru na rok 2017 a ukládá předsedovi výboru jeho plnění.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 6.
2/2017
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Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. b zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje schodkový rozpočet města Ivanovice na Hané na rok
2017 ve výši příjmů 46.094.100,- Kč, výdajů 68.588.000,- Kč, přičemž schodek ve výši
22.493.900,- Kč bude pokryt přebytkem z minulých let.
Příjmy jsou tvořeny položkami:
celkem daně
37.226.100,celkem ostatní poplatky
3.565.000,dotace ze státního rozpočtu
3.599.000,celkem vlastní příjmy
1.554.000celkem kapitál. příjmy
150.000,Celkem příjmy
46.094.100,Výdaje jsou tvořeny položkami:
Vnitřní obchod, pohlednice, propagace
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělání
Kultura
Tělovýchovná a zájmová činnost
Bydlení, komunální služby, územ. rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální zabezpečení
Bezpečnost, ochrana obyvatel, kriz. řízení
PO dobrovolná část
Státní správa a územní samospráva
Ostatní finanční operace
Splátka úvěru KB
Celkem výdaje

25.000,2.200.000,110.000,12.174.000,7.159.000,1.568.700,22.719.000,5.260.000,203.000,1.245.000,2.150.000,11.782.000,992.300,1.000.000,68.588.000,-

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet vedlejší hospodářské činnosti s příjmy celkem
1.408.000,- Kč a výdaji celkem 1.530.000,- Kč, které budou dokryty přebytkem hospodářské činnosti z minulých let.
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit hospodárné čerpání finančních
prostředků města v roce 2017 v souladu se schváleným rozpočtem, sledovat plnění
rozpočtu a předkládat Radě města návrhy na změny v rámci její kompetence. Stanovuje, že rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky
č. 323/2002 Sb. je v kompetenci vedoucí finančního odboru.
Zastupitelstvo města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek v tabulkové části
materiálu Návrh rozpočtu. Dále schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 7.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku
z rozpočtu města Ivanovice na Hané pro TJ Slovan Ivanovice na Hané, z.s., se sídlem
Ivanovice na Hané, Přemyslova 809/60, IČ 46270710, zastoupeného MVDr. Jiřím Ra8
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došem, ve výši 253 800,- Kč, a to na základě schváleného rozpočtu města Ivanovice na
Hané na rok 2017.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo schválilo usnesení č. 8.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku
z rozpočtu města Ivanovice na Hané, pro TJ Sokol Ivanovice na Hané, IČ 49408283,
se sídlem Ivanovice na Hané, Tyršova 220/8, zastoupeného Ing. Veronikou Krylovou,
ve výši 215 600,- Kč, a to na základě schváleného rozpočtu města Ivanovice na Hané
na rok 2017.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo schválilo usnesení č. 9.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města Ivanovice na Hané, pro TJ Sokol Chvalkovice na Hané, z.s.,
IČ 18164498, sídlo Chvalkovice na Hané 245, zastoupeného Ing. Jiřím Novákem,
ve výši 67 000,- Kč, a to na základě schváleného rozpočtu města Ivanovice na Hané na
rok 2017.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo schválilo usnesení č. 10.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku
z rozpočtu města Ivanovice na Hané, pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ivanovice na Hané, IČ 65840216, se sídlem Ivanovice na Hané, Husova 36, zastoupeného
Ing. Romanem Zápařkou, ve výši 84 300,- Kč, a to na základě schváleného rozpočtu
města Ivanovice na Hané na rok 2017.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo schválilo usnesení č. 11.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku
z rozpočtu města Ivanovice na Hané, pro Římskokatolickou farnost Ivanovice na Hané,
IČ 48838268, se sídlem Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 208/1, zastoupeného
farářem Jaroslavem Šparglem, ve výši 500.000,- Kč, a to na základě schváleného rozpočtu města Ivanovice na Hané na rok 2017.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo schválilo usnesení č. 12.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo města schvaluje pozdržení vyplácení půjček z fondu obnovy nemovitostí
pro občany do vyjasnění podmínek ČNB pro poskytování úvěrů obcemi.
Ukládá starostovi a místostarostovi plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 13.
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Návrh na usnesení č. 14:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků
• parc. č. 1226/1 (ostatní plocha) o výměře 300 m2,
• parc. č. 1900/1 (ostatní plocha) o výměře 206 m2,
• parc. č. 1900/110 (ostatní plocha) o výměře 151 m2,
• parc. č. 1901/11 (ostatní plocha) o výměře 244 m2 dle GP č. 1447-28/2017,
vše v kat. území Ivanovice na Hané do vlastnictví firmy fischer Vyškov spol. s r. o.,
IČ 60719958, se sídlem Osvoboditelů č.p. 816/59, PSČ 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupené jednatelem společnosti Ing. Vladimírem Hudcem za kupní cenu 75,- Kč/m2 s tím,
že kupující uhradí veškeré náklady související s realizací prodeje.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 14.
Návrh na usnesení č. 15:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 253/154 o výměře 41 m2 v kat.
území Chvalkovice na Hané za kupní cenu 2.050,- Kč s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady související s realizací prodeje. K výše uvedenému pozemku bude k tíži kupujícího
zřízeno formou osobního závazku věcné břemeno vedení dešťového kanalizačního řadu
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 15.
Návrh na usnesení č. 16:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 2500/35 o výměře 8 m2 v kat. území Chvalkovice na Hané za kupní cenu 400,- Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
související s realizací prodeje.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 16.
Návrh na usnesení č. 17:
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků, které jsou ve vlastnictví Města Ivanovice
na Hané (IČ: 00291846) se sídlem v Ivanovicích na Hané, Palackého náměstí č.p. 796,
683 23 Ivanovice na Hané, zastoupeného starostou města Ing. Vlastislavem Drobílkem,
a to:
• parc. č. 2148 (orná půda) o výměře 1297 m2
• parc. č. 2142 (orná půda) o výměře 1292 m2
• parc. č. 2143 (orná půda) o výměře 1200 m2
vše v kat. území Ivanovice na Hané
za pozemky, které vlastní Římskokatolická farnost Ivanovice na Hané (IČ: 48838268), se
sídlem v Ivanovicích na Hané, Palackého náměstí č.p. 208/1, 683 23 Ivanovice na Hané,
zastoupená farářem Mgr. Jaroslavem Šparglem, a to:
• parc. č. 894/35 (orná půda) o výměře 590 m2
• parc. č. 894/45 (orná půda) o výměře 41 m2
• parc. č. 894/52 (orná půda) o výměře 564 m2
• parc. č. 2686 (orná půda) o výměře 2402 m2
vše v kat. území Ivanovice na Hané s tím, že dohodnuté ceny nemovitostí smluvních stran
jsou stejné. Po provedení směny budou tedy účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči
sobě v souvislosti s touto směnnou smlouvou žádné další nároky.
10
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Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 17.
Návrh na usnesení č. 18:
Zastupitelstvo města ruší uzavřenou darovací smlouvu mezi Mateřskou školou, příspěvkovou organizací se sídlem Mlýnská 360, 683 23 Ivanovice na Hané, IČO: 70991596,
zastoupenou ředitelkou školky Marcelou Svobodníkovou, jako obdarovaným a Městem
Ivanovice na Hané, se sídlem Palackého náměstí 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané,
IČO: 00291846, zastoupeným starostou města Ing. Vlastislavem Drobílkem, jako dárcem,
kterou dárce daruje obdarovanému do vlastnictví pro školku Chvalkovice: prvek č. 1 –
„Svahová skluzavka“, prvek č. 2 – „Čtyřhlavá saň“ (DDHM), dále lavička s područkami
a dendrofon – hodnota 143 820,60 Kč (viz přiložená cenová nabídka), pro školku Ivanovice
na Hané: prvek č. 1 – „Mašinka“, prvek č. 2 – „Nevěž“, prvek č. 3 „Lanová pyramida“ výška
350 cm, (DDHM), dále dvojhoupačku a vahadlo koníci - hodnota 378 353,69 Kč, další prvky v hodnotě 25.047,- Kč. Celková hodnota výše předaného majetku činí 599 603,41 Kč.
(Včetně zadávací dokumentace, projektu a závěrečného vyhodnocení).
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 18.
Návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. f zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jako zástupce města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČO: 494 54 587, která se uskuteční v květnu 2017, jakož i na jakémkoli
jejím odročení nebo odročeních, popřípadě na náhradní valné hromadě této společnosti,
místostarostu města MVDr. Josefa Lysáka a zmocňuje ho k zastupování města při výkonu
všech práv akcionáře této společnosti, zejména k tomu, aby hlasoval, jednal, požadoval
vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, uplatňoval a předkládal návrhy a protinávrhy,
činil závazná prohlášení, resp. činil další úkony, které jsou nezbytné k zajištění konání, jednání a rozhodování valné hromady a přijímal plnění v těchto právních úkonech.
Ukládá místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 19.
Návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. f zákona 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění, jako zástupce města na valné hromadě společnosti Respono
a.s., IČO: 49435612, Vyškov, která se uskuteční v květnu 2017, jakož i na jakémkoli jejím
odročení nebo odročeních, popřípadě na náhradní valné hromadě této společnosti, starostu Ing. Vlastislava Drobílka a zmocňuje ho k zastupování města při výkonu všech práv
akcionáře této společnosti, zejména k tomu, aby hlasoval, jednal, požadoval vysvětlení
záležitostí týkajících se společnosti, uplatňoval a předkládal návrhy a protinávrhy, činil závazná prohlášení, resp. činil další úkony, které jsou nezbytné k zajištění konání, jednání
a rozhodování valné hromady a přijímal plnění v těchto právních úkonech.
Ukládá starostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 20.
Zpracovala: Šárka Němcová
* Upraveno vzhledem k ochraně osobních údajů.
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Komise pro občanské záležitosti města Ivanovice na Hané
Upozornění dříve narozeným občanům
Asi do roku 2000 členové Sboru pro občanské záležitosti (nyní Komise pro občanské záležitosti – zkratka KPOZ) plošně navštěvovali všechny občany, kteří se dožili 70, 75, 80, 85,
90 let věku, po devadesátce každý rok, a předávali jim drobné dárky.
Postupně však začaly platit nové zákony, především pak zákon o ochraně osobních údajů,
který obcím znemožnil využívat údaje o jubilantech k tomuto účelu. Z tohoto důvodu se upustilo od plošných návštěv jubilantů. Jak jste si jistě všimli, v našem Zpravodaji se čas od času
objevila výzva jubilantům, kteří mají zájem o osobní návštěvu členů Komise pro občanské
záležitosti města Ivanovice na Hané, aby se přihlásili přímo na městském úřadě.
V polovině letošního roku došlo k novelizaci zákona o obcích, která obcím opět
umožňuje využívat údaje o občanech ke gratulacím k životním výročím.
Městská rada se tak rozhodla, že jubilujícím občanům, kteří se dožili výše uvedeného věku, bude plošně zasílat blahopřání. Občané, kteří dosáhnou 80, 85, 90 a po
90 letech každý následující rok, a kteří projeví zájem o osobní návštěvu, přijdou popřát
členové KPOZ. Pokud tedy dosáhnete příslušného věku a budete mít zájem o osobní
setkání, přihlaste se prosím buď telefonicky na čísle 517 325 669, písemně, e-mailem,
případně s pomocí rodinných příslušníků na MěÚ Ivanovice na Hané, dveře č. 3, matrika
v dostatečném časovém předstihu.
Hlavním důvodem, proč je i nadále nutné o návštěvu členů KPOZ požádat je skutečnost,
že jsme se setkávali s různými názory na tyto návštěvy od reakcí typu „čekali jsme vás, nepřišli
jste, to vám nestojím ani za to, abyste si na mě vzpomněli a přišli mi popřát“ až po „po tom
nikomu nic není, kolik je mi let“.
Rovněž u jubilejních svateb (50, 60, 65, 70 let) žádáme o vyjádření zájmu o setkání, případně o svatební obřad.
Věříme, že výše uvedené se u občanů, kterých se to dotýká, setká s pochopením.
Marie Konečná, tajemnice KPOZ
Ing. Vlastislav Drobílek, předseda KPOZ

Slavnostního vítání nových občánků našeho města
do života dne 11. 03. 2017 se zúčastnili rodiče:
Jan a Zuzana Vránovi se synem Tomášem
Martin a Andrea Pechovi s dcerou Natálií
Martin a Kristýna Hanákovi se synem Janem
Petr a Monika Heroudkovi se synem Lukášem
Tomáš Přibyl a Kateřina Dostálová se synem Patrikem
Josef Šibl a Šárka Pallová se synem Filipem
Miroslav Carda a Lenka Radová s dětmi Miroslavem a Sofií
Roman a Jana Pospíšilovi s Alanem M.
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Zpracováno podle regionálního tisku.

Opustili nás…
Ivanovice na Hané
Josef Jelínek
Božena Trněná
Jiří Sekanina
Miroslav Hurtík
Jan Klvač
Vladimír Procházka
Eva Zatloukalová
Antonie Jedličková
Mgr. Hana Kullová
Jarmila Ševčíková
Jaroslava Kulíšková

73 let
84 let
75 let
77 let
63 let
84 let
90 let
71 let
73 let
85 let
84 let

† 02.03.2017
† 08.03.2017
† 14.03.2017
† 20.03.2017
† 24.03.2017
† 01.04.2017
† 07.04.2017
† 04.04.2017
† 14.04.2017
† 21.04.2017
† 06.05.2017

Chvalkovice na Hané
Milan Tichý

46 let

† 24.03.2017

Občané spojeni s Ivanovicemi n.H.
Dagmar Špičáková
79 let † 30.03.2017
Josef Sekanina
86 let † 01.04.2017
František Březovský
77 let † 01.05.2017
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
BELETRIE:
Petra Soukupová: Moře a pláž - Kdo by netoužil strávit část léta na prosluněné pláži, koupat se v moři, plout na malé jachtě, prožívat prázdninové lásky i ty zdánlivě všední, manželské.
Není to však vždycky jen radost, právě na dovolené se dvojice scházejí, ale také rozcházejí.
Michal Viewegh: Na večírku - Povídky o večírcích a oslavách. Dvě dvojice sedí v baru
a baví se o sexu v povídce Michala Viewegha. Na večírek v masce upíra se chystá hrdinka
příběhu Petry Soukupové. O tom, že pohřební hostina se může změnit v pranici, píše Hana
Lasicová, j.h. Téměř demolicí bytu končí pánská jízda Jaroslava Rudiše. A další příběhy…
Jarmila Pospíšilová: Kočka na plotě - Kolikrát jste si o někom řekli: „Ten se má, jeho
starosti na mou hlavu“ a teprve pak jste zjistili, že byste s tím člověkem ani za nic neměnili?
Anežka, jejíž vstup na tento svět nebyl právě idylický, vyrůstá ve spokojené rodině jako milované a hýčkané děvčátko. Ale jen do chvíle, než jí její spolužáci vyzradí tajemství…
2/2017
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Hana Marie Körnerová: Třetí přístav - Revoluční změny po roce 1789 obrátily život naruby nejen ve Francii. Stefanie a Hermína, dvě sestry, které musely po Francouzské revoluci
uprchnout ze země, se marně pokoušely najít azyl u příbuzných v Itálii. Jejich nelehká pouť
Evropou končí na malém panství v Čechách, odkud pocházel jejich pradědeček. Ani tady však
situace není idylická.
Petra Nachtmanová: Azurové nevěry - Ema a Diana jsou dlouholeté kamarádky. Obě už
překročily třicítku, pracují u stejného zaměstnavatele a jejich manželé jsou jim nevěrní. Zatímco Ema se o nevěře svého muže brzy dozví, Diana stále nic netuší.
Veronika Černucká: Naše heslo Apokalypsa - Věc: Vražda. Heslo: Apokalypsa. Tak zněl
anonym, kvůli kterému se Tara rozjela do severních Čech, aby se ujala svého nového případu.
Na zámku hraběte Tovačovského dochází během maškarního bálu k vraždě, která se zdá na
první pohled nevysvětlitelná.
Šárka Zmatlíková: Kárová dáma - Miluje rychlá kola, má rada tequilu a nedokáže se
zamilovat. Žije svojí prací, relaxuje při běhu či příležitostném sexu. Dvě slova. Nezávislá právnička. Potom ale přijde ON. Muž, kterého by bylo škoda nechat odejít, a tak Klára chtě nechtě
okusí i rodinný život. A světe, div se, je víc než spokojená. Nic ale netrvá věcně...
Nikki Sixx: Heroinové deniky - Baskytarista slavné kapely Mötley Crüe nechává čtenáře
nahlédnout do dávno zapomenutých deníků, které si vedl v dobách největší slávy. Popisuje
jeden rok plný vzestupů i pádů, kdy mu pomalu ale jistě dochází, že by ho jeho vztah k drogám,
a zejména k heroinu, nakonec mohl stát život. S osobitým humorem ironicky glosuje události,
které jsou často jen velmi těžko uvěřitelné.
Anna Žídková: Román zelené vdovy - Román popisuje na pozadí detektivní zápletky
záštiplné vztahy dvou sester. Starší z nich, Helena, nemůže mít děti, zato je mimořádně inteligentní a sebeobětavá. Její skoro o deset let mladší sestra, Viola, má tři děti, o něž se naprosto
nemíní starat, takže celou odpovědnost za jejich výchovu přebírá ta starší.
Marie Macková: Příběh vzácné tabatěrky - Děj historického krimi románu zavádí čtenáře
do druhé poloviny 19. století, do doby vlády císaře Františka Josefa I., konkrétně do oblasti
kralického komisariátu, který byl coby pohraniční oblast rájem všech pašeráků směřujících
se svým zbožím do Pruska. Velitel finanční stráže komisař Eduard Plischek se potýká nejen
spašeráky, ale také s případem podivné vraždy mladé ženy.
Neal Baer: Až na konečnou tmy - Nepřecenila začínající psychiatrička Claire Watersová
své síly při experimentální terapii psychicky zatíženého delikventa Todda Quimbyho? Byla to
ona, kdo v něm teď probudil sériového vraha, a dokáže sama vyváznout živá?
Dora Čechova: Padaná letní jablka - Padaná letní jablka je kniha povídek, kde hybatelkami mužských osudů jsou ženy. Dora Čechova nachází krásu ve všedních detailech vztahů
a odhaluje hloubku okamžiků, které často bez povšimnutí míjíme.
Denise Mina: Stále půlnoc - Klidný nedělní večer na předměstí Glasgow. Běží televize,
v troubě se peče večeře. Klid naruší stará otlučená dodávka, ze které se vyřítí skupina ozbro14

2/2017

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

jených mužů v kuklách. Útočníci jednoho člena rodiny unesou. Na místo je přivolána vyšetřovatelka Alex Morrowová. Kolem případu se objevuje spousta záhad. Alex se noří hlouběji do
vyšetřování a odhaluje podivná tajemství.
Peggy Blair: Hříchy Havany - Kanadský detektiv Mike Ellis doufá, že dovolená s manželkou na prosluněných písčitých plážích v Havaně pomůže zažehnat manželskou krizi. Ještě
netuší, že už nemá žádnou šanci – zrovna jako znásilněný a poté zavražděný chlapec, kterého
ráno objeví rybáři v moři…
Edith Holá: O ženách a o lásce - Ženy jsou složeny z mnoha barevných provázků. Člověk
nikdy neví, za který má zatáhnout. Ať už zatáhne za jakýkoli, vždy se stane něco, co vůbec
nečeká… Nová kniha Edith Holé vypráví silný příběh o ženách, šílených nápadech, vyrovnávání se s vlastním životem, různých druzích lží, ale především o lásce. Román o surogačním
(náhradním) mateřství.
Markéta Harasimová: Mrazivé hry - Dvě sestry – dva osudy… Velká láska, životní ztráta
i smyslná vášeň potkají obě, ale každá je prožívá po svém. Starší Báře se vztah se vším všudy
nedaří a muži, kteří procházejí jejím životem, jí nepřinášejí štěstí. Žofie se sice za muže svého
srdce provdala, ale brzy ho tragicky ztrácí…
Sarai Walker: Alice v říši divů (a taky před zrcadlem) - Alice Bluma Kettleová je externí
redaktorkou časopisu pro teenagery a šetří na operaci, po které konečně zhubne. Je tímto
úkolem posedlá…

NAUČNÉ KNIHY:
Karel Mlateček: Vyškov: dějiny města - Rozsáhlá monografie, která popisuje dějiny
města Vyškova od nejstaršího období až do současnosti. Základem vyprávění jsou chronologické dějiny města, na které navazuje řada tematických kapitol (např. dějiny školství). Na knize
se podílelo více autorů. Jedná se o první publikaci, která systematicky popisuje dějiny tohoto
města.

KNIHY PRO DĚTI:
Ivana Nováková: Jak Kubík přestal být mslný: výlet do země skřítků - Kubík je prima
kluk, jenže tuze zmlsaný. S jídlem zlobil odjakživa. Až se na to jeden skřítek nemohl dívat
a vzal Kubu na výlet. Jen ať kluk vidí, kolik to stojí úsilí, než se jídlo dostane na talíř!
Alena Soukupová: O chytré myšce - Chytrá myška Hryzalka chce prozkoumat okolní
svět. Na své výpravě potká novou kamarádku, velkou vodní myš Šmejdilku. Spolu se vypraví
na návštěvu k bobrovi a dalším zvířátkům. Hryzalku také zajímá, jak žijí lidé. Neohroženě se
vydá na průzkum...
Ludmila Šnajderová: Dobrodružství malého zajíčka - Zajíček Ušáček chce mamince
připravit překvapení a udělat jí radost, proto se vypraví pro kytičku polních květů. Je to pro něj
složitá a možná i nebezpečná cesta, ale zajíček potká spoustu přátel, kteří mu rádi a ochotně
pomohou. Knížku Ludmily Šnajderové mohou číst už i předškoláčci.
2/2017
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Kees Moerbeek: Tajný deníček malého prasátka - Chcete vědět, jak to bylo doopravdy
se třemi malými prasátky? Pak nahlédněte do tajného deníčku toho nejchytřejšího, třetího,
v němž nejen zachytilo pravdivý příběh o stavění domečků a o hrozném vlkovi, ale archivuje
v něm i řadu dokumentárních materiálů, jako jsou například fotografie, či plány vlastního domku.
Kees Moerbeek: Popelčin tajný deníček - Chcete vědět, jak to bylo doopravdy s Popelkou? Pak nahlédněte do jejího tajného deníčku, v němž nejen zachytila pravdivý příběh
o princi, kmotřičce víle, zlé maceše a nevlastních sestrách, ale archivuje v něm i řadu dokumentárních materiálů. Hynek Klimek: Strašidlář. Mezi námi obry - Vydejte se s námi po stopách
obrů! Dočtete se o různých monstrech, hrozivých strážcích ukrytých pokladů a dalších obřích
pozoruhodnostech z tajemného světa dávných pověstí a pohádek. Veselá vyprávění se střídají
s docela strašidelnými, děj není rozvleklý, ale ubíhá jako u dobrodružných filmů.
Lenka Rožnovská: Skřítci školkovníčci - Než se řádná školka naplní dětským smíchem,
nastěhují se do ní školkovníčci - skřítci pro radost i útěchu malým dětem. Školkovníčci Krasotinka, Kutílek a Ufňukánek si našli domov ve školce Zvonečce. Pohádkové příběhy z mateřské
školy nejvíce zaujmou předškolní děti, ale jistě si je rádi přečtou i malí školáci.
Lucie Lomová: Anča a Pepík 1 a 2 - Svět Anči a Pepíka možná na první pohled působí
dětsky, jedná se ale o svět bez příkras, který dětem rozhodně nenabízí jednoduchá řešení na
komplexní problémy světa. Myší svět dokáže být stejně nebezpečný jako lidský. Zároveň ale
okouzluje humorem a dějem.
Lucie Raškovová: Samota není zlej - Příběh prvňáčka Petra, který se přestěhuje s maminkou do Prahy. Seznamuje se s hodnou sousedkou, která má psa Samotu, Petrova nového
ochránce a přítele. Vyprávění se odehrává během jednoho roku, během všech ročních období
a je psáno bohatým jazykem, plným různých přirovnání.
Více novinek najdete na http://www.knihovnaivanovicenahane.wz.cz
Knihovna má nový on-line katalog. Prozatím je zpracováno 98%, chybí knížky, které mají půjčené čtenáři: http://knihovna.ivanovicenahane.cz/
Ivana Bednářová, knihovnice

TŘÍDENÍ ODPADŮ – odpadové hospodářství
Svoz Bio odpadu v Ivanovicích na Hané
a místní části Chvalkovice na Hané
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
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každé pondělí
každé pondělí
každé pondělí
každé pondělí
každé pondělí
1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí)
1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí)
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FOTOREPORTÁŽ
z proběhlých společenských a kulturních akcí
úterý 18. dubna
Hudební divadlo Hnedle vedle - zábavný pořad „NA TO VEMTE JED!“

pátek 5. května
Divadelní soubor z Kojetína - komedie „Když se zhasne“.

sobota 13. května
JARNÍ TRH s doprovodným programem:

Koncert Karel Gott revival Morava
na prostranství před KD.

Koncert Karel Gott revival Morava
na prostranství před KD.

VÝSTAVA ke Dni matek v malém sále KD.

VÝSTAVA ke Dni matek v malém sále KD.
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VÝSTAVA ke Dni matek v malém sále KD.

Oslava svátku matek
ve velkém sále kulturního domu.

Oslava svátku matek
ve velkém sále kulturního domu.

Oslava svátku matek
ve velkém sále kulturního domu.

Oslava svátku matek
ve velkém sále kulturního domu.

Oslava svátku matek
ve velkém sále kulturního domu.
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Oslava svátku matek
ve velkém sále kulturního domu.

Oslava svátku matek
ve velkém sále kulturního domu.

Jarní trh

Jarní trh

Jarní trh

Jarní trh
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PŘIPRAVUJE SE…
neděle 4. června
Filmové představení pro děti a jejich rodiče u příležitosti Mezinárodního dne dětí,
animovaný rodinný film Zpívej. Začátek v 15.00 hodin, vstup volný.
26. - 28. července
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským úřadem Ivanovice na Hané vyhlašují
Humanitární sbírku použitého ošacení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, obuvi, hraček, knih,
menších elektrospotřebičů a dalších věcí denní potřeby.
Sběrné místo: Kulturní dům - ŠATNA PRO ÚČINKUJÍCÍ. Sbírka bude probíhat denně
v době od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.
sobota 9. září
SLAVNOSTI BABÍHO LÉTA v areálu letního kina od 15.00 hod.
Pořádá město ve spolupráci se zájmovými organizacemi.
Program: divadelní pohádka pro děti, taneční vystoupení, v areálu letního kina
a městského parku hry a soutěže pro děti, od 17 hod. na jevišti koncert kapel. Pro děti
budou dále připraveny skákací atrakce, pískoviště, malování na obličej atd. Občerstvení
s vůní kouře i bez něj zajištěno.
12. - 14. října (nebo 19. – 21. října)
BAZÁREK dětského podzimního a zimního oblečení, hraček, obuvi, knížek, sportovních
potřeb, hudebních nástrojů atd. v kulturním domě.
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.
pondělí 13. listopadu
DIVADELNÍ KOMEDIE – TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Kulturní dům v 19.00 hod. Účinkují: Milena Steinmasslová (nebo Lucie Zedníčková),
Dana Homolová, Anna Kulovaná a Martin Kraus.
Vstupné: v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč. Předprodej vstupenek probíhá v Městské
knihovně Ivanovice na Hané, tel. 517 363 397.
Na všechny akce Vás srdečně zvou pořadatelé.
Hred.
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POZVÁNKA DO NAŠEHO KINA
Program na červen:
Ne 04.06.2017 15 hod. ZPÍVEJ, animovaný rodinným film pro děti k MDD
Ne 04.06.2017 19 hod. MASARYK, vstupné 80 Kč.
Ne 11.06.2017 19 hod. I DVA JSOU RODINA
Ne 18.06.2017 19 hod. RANDE NA SLEPO
Ne 25.06.2017 19 hod. xXx: NÁVRAT XANDERA CAGE
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 25 Kč.
LETNÍ KINO
Program na červenec:
Ne 02.07.2017 21.30 hod.
Pá 07.07.2017 21.30 hod.
Ne 09.07.2017 21.30 hod.
Pá 14.07.2017 21.30 hod.
Ne 16.07.2017 21.30 hod.
Pá 21.07.2017 21.30 hod.
Ne 23.07.2017 21.30 hod.
Pá 28.07.2017 21.30 hod.

ŠPUNTI NA VODĚ, vstupné 80 Kč.
PADÉSÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
ROZPOLCENÝ
KRUHY
GHOST IN THE SHELL
MILUJI TĚ MODŘE, vstupné 80 Kč.
PROČ PRÁVĚ ON?
SPOJENCI

Program na srpen:
Pá
04.08.2017 20.45 hod.

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

Další filmy v jednání. Letní kino bude v letošním roce v provozu do neděle 17. září.
Vstupné: 50 Kč (80 Kč pouze v případě, kdy je nařízeno distributorem filmu). Přijďte se
bavit a podpořit svojí návštěvou provoz kina.
Pracovníci kina se těší na Vaši návštěvu!
Jiří Heroudek, vedoucí kina

OTEVŘENÝ DOPIS
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SENIOŘI SOBĚ
PREVENCE KRIMINALITY – RADY A DOPORUČENÍ
Občanský zákoník – změny 2014
Rady právníků
Nový občanský zákoník je složité čtení. Psaný archaickým jazykem obsahuje víc než 3000 paragrafů a mění téměř vše okolo nás.
Na druhou stranu změna není až tak dramatická, protože soudům bude
určitou dobu trvat, než sjednotí, jak na věci skutečně nahlížet.
Lidé by se ale neměli nového zákona bát, protože je cílený tak, aby odboural formálnosti a umožnil lidem normálně fungovat. Například institut slabší smluvní strany je
vyloženě příkladem, jak nové právo myslí na obyčejné lidi a posiluje jejich postavení vůči
silnějším firmám nebo institucím. Zákoník třeba prodlužuje promlčecí lhůtu. Ale zároveň
říká, že pokud by to bylo v neprospěch slabší strany, tedy spotřebitele, tak toto ustanovení
neplatí.
Podnikatelé nyní nesmí zneužívat svého postavení, formulářové smlouvy a jejich doložky musejí být srozumitelné, jinak jsou neplatné. Zakazuje se lichva a zákoník také říká, že
nikdo nesmí kvůli svému slabšímu postavení (například mladiství či důchodci) utrpět nedůvodnou újmu.
Čtěte, porovnávejte, kontrolujte, hlídejte
U každé půjčky vám nyní její poskytovatel musí uvést, kolik za půjčku zaplatíte a kolik
bude celková splatná částka. Okamžitě tak budete vědět, jak je krytá půjčka drahá a kolik od
vás kde budou chtít celkově zaplatit.
Snadno zjistíte, která půjčka je nejlacinější, a nemusíte se spolehnout na sazbu RPSN,
která u krátkodobých půjček není zcela vypovídající. Celkovou splatnou částku vám poskytovatel musí říct dopředu.
Podle zákona vám finanční instituce musí dát na formuláři všechny předsmluvní informace, v nichž bude uvedeno, kolik si chcete půjčit a kolik vás bude půjčka stát. Je to nejlepší
vodítko, jak porovnat jednotlivé nabídky.
Od smlouvy můžete do 14 dní odstoupit
Když už si půjčíte a pak změníte názor, nic se neděje. Zákon vám dává právo ve lhůtě
14 dnů bezplatně odstoupit od smlouvy.
Do 30 dnů od odstoupení jste potom povinni vrátit finanční instituci její peníze. Dokonce
i po této lhůtě můžete úvěr kdykoliv zcela nebo zčásti splatit. Už to ovšem nebude zdarma,
ale finanční společnost bude mít nárok na úhradu nutných nákladů.
Přesahuje-li doba mezi předčasným splácením a sjednaným koncem úvěru jeden rok,
nesmí výše těchto nákladů přesáhnout 1% z předčasné splacené části celého úvěru. Pro
půjčky kratší než jeden rok nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5%.
Soud může snížit smluvní pokutu
Nový občanský zákoník umožňuje dlužníkovi, aby požádal soud o snížení příliš vysoké
smluvní pokuty za nesplácení půjčky. V případě, že je dlužník v malém prodlení se splácením, soud mu bude moci tuto pokutu snížit. Nebude-li mít dlužník peníze na uhrazení smluv22
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ní pokuty, bude ji moci uhradit i nějakou svoji věcí – pokutu zaplatí třeba ledničkou. Může se
také domluvit, že smluvní pokutu odpracuje.
Pokuty nemusejí být písemně
Velmi důležitou změnou je, že zákon už nyní nepožaduje sjednání smluvní pokuty písemně. Smluvní pokutu tak bude v podstatě možné sjednat i telefonicky či ústně. Souhlas
dlužníka by se v tomto případě pouze nahrával.
Smluvní pokuty omezuje zákon
Zákon o spotřebitelském úvěru, který říká, že zajištění nesmí být ve zjevném nepoměru
k výši půjčky. Zákon tak chrání dlužníky před neférovými institucemi, aby nemohly vymáhat
přehnaně vysoké smluvní pokuty.
Splátky mají svá pořadí
Pokud dlužník splácí dluh, nový občanský zákoník říká, že splátky jdou nejdříve na náklady spojení s vymáháním dluhu, pak na úroky z prodlení, následně na úroky dohodnuté
smlouvou, a teprve v poslední řadě na jistinu, tedy původní dluh.
Silnější slovo má banka
Domluva na výši úroků je na smluvních stránkách, a pokud se nedohodnou, použijí se
zákonem stanovené úroky (přesněji úroky stanovené nařízením vlády).
V praxi výši úroků, a to i těch z prodlení, stanoví silnější strana smlouvy, tedy většinou
podnikatel přímo v podmínkách smlouvy. Stará úprava nedovolovala odchýlit se s výší úroku
od toho, co stanovil zákon. Nový zákoník však omezuje celkovou maximální výši úroků,
které mohou věřitelé požadovat. Pokud by věřitel otálel s uplatněním práva na zaplacení
a čekal by se žalobou až těsně na konec promlčecí doby ve snaze získat na úrocích co
nejvíce, nemá dle nové úpravy právo chtít na úrocích více, než je samotná jistina (tedy původní dlužná částka). Dlužník by tak zaplatil maximálně dvojnásobek. Od chvíle, kdy věřitel
právo uplatní u soudu, může navíc požadovat další úroky, které budou nabíhat až do vydání
rozhodnutí soudu.
Uznání dluhu bude snazší
Nový občanský zákoník rozšiřuje okruh způsobů, jimiž můžete uznat existenci dluhu. Co
je důležité, uznáte-li dluh, prodlužuje se promlčecí lhůta na 10 let. Za uznání bylo dosud považováno pouze písemné prohlášení. Nově je jim také pouhé zaplacení úroků z pohledávky,
nebo za určitých okolností jen její částí pohledávky. Takže pokud věřiteli dáte i symbolickou
částku v souvislosti se závazkem, dáváte mu možnost, aby mohl dluh u soudu zažalovat
dalších deset let.
JUDr. PhDr. Martin Šváb
Z tisku převzala Jana Bláhová

ZDRAVÍ
Gemmoterapie – medicína 3. tisíciletí
Nastoupili jsme do třetího tisíciletí, kdy by se lidstvo mělo dát lepší cestou, cestou lepších
lidských vztahů a cestou lepšího způsobu života.
2/2017
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Věda a technika svými přínosy na jedné straně zajišťují nebývalý nárůst životní úrovně
naší civilizace, ale na druhé straně devastované životní prostředí, hektické tempo, stresy
a jiné dopady konzumního způsobu života, vyvolávají stále závaznější individuální problémy.
Přibývá alergií, zhoubných onemocnění, jako mozkové mrtvice, infarkty, nádorové a další
choroby, které ohrožují šťastný život a zkracují průměrný věk populace.
Protože často ani klasická vyspělá medicína není schopna bez vedlejších následků řadu
takových postižení řešit, vidíme dnes u stále větší části populace návrat k přírodním metodám a prostředkům prevence a léčby.
O co se jedná? Je to ozdravné působení na organismus, kdy se plného uzdravení dosahuje minimálním zasahováním do jeho přirozených funkcí. Bylinky v tomto směru mají
velký význam v působení na lidský organismus již od počátku dějin lidstva a v nynější době
nastává jejich renesance, Výhodou je, že je můžeme aplikovat za každého stavu, i když
nevíme, o jakou nemoc jde. Obsahují též potřebné látky pro tělo, jako jsou vitamíny, stopové
prvky, hormony a enzymy, ale nesmíme zapomínat, že bylinná léčba trvá déle, než zapůsobí.
Byliny byly odedávna zpracovány různým způsobem, ať již v podobě čajové, zapracované do mastí, olejů, využívaly se též v podobě koupelí, kdy se látky do organismu dostávají
celým povrchem těla - pokožkou.
Nejrozšířenější a nejúčinnější je zpracování bylin v lihové podobě. Zpracovávají se podle
účinnosti listy, kořeny, květy, semena, ale také celá těla rostlin. V druhé polovině 20. století
byla objevena jako metoda gemmoterapie – výtažky z pupenů rostlin, hlavně stromů a keřů.
Tato metoda byla objevena sice až v polovině 20. století, ale pupeny byly využívány dříve.
Můžeme si uvědomit skutečnost, že divoká zvěř okusuje pupeny a mladé výhonky, jakoby tušila, že právě v nich je uložena životní síla a látky potřebně pro organismus v předjaří.
Tohoto si všimly již minulé generace, kdy např. v ruském léčitelství se podávaly pupeny břízy
v případě revmatismu a při chorobách ledvin. Také Mathioli uvádí ve svém herbáři mazání
z topolových pupenů.
V třicátých letech minulého století ruský učenec B. P. Tokin objevil ve vyšších kvetoucích
rostlinách látky působící antibioticky a antimykoticky a nazval je fytoncidy. Příroda je určila
k ochraně rostlin před nejrůznějšími škůdci. Vědci si však uvědomili, že by se tyto látky daly
s úspěchem využít k léčbě člověka. Později si akademik profesor V. P. Filatov povšimnul, že
pokud ponecháme utrženou část rostliny několik dní ve tmě a chladu, umírající část rostliny
zmobilizuje své síly a vznikají v ní mimořádné účinné látky fytoncidní povahy, které bychom
v téže rostlině marně hledali. Tak vznikl postup výroby proslulých Filatových biogenních stimulátorů. Tímto byl nastartován nový směr hledání nejúčinnějších obsahových látek a komplexů, které se v rostlině vyskytují jenom krátce, přesně v určený čas, případně v přísně
omezeném množství a jen ve vyvolených částech rostliny.
Práce vědce Filatova zaujaly belgického lékaře Dr. Paula Henryho, který v experimentu
pokračoval a také zjistil, že ještě mnohem účinnější látky vznikají v pupenech a zárodečných
listech stromů a rostlin. Při experimentování zjistil, že nejúčinnější jsou tyto prostředky v ředění D1, kdy spojil alopatické působení obsažených látek s informačním působením dynamizace. Metoda gemmoterapie se začala rozmáhat a brzy se stala jednou z mocných zbraní
přírodoléčebného arzenálu. Nejvíce se začal rozvíjet ve Francii.
V České republice zavedl gemmoterapii bylinkář Rudolf Franěc a z jeho pracovních výsledků začali vycházet bylinkáři Janča a Zentrich, kteří o ní napsali několik stran v 5. díle
Herbáře. V roce 1998 začala vyrábět gemmoterapeutika Mgr. Jarmila Podhorná a začalo
přibývat případů, kdy se gemmoterapeutika ukázala vhodná na určitý druh zdravotního problému. Tak si gemmoterapie začala razit cestu i u nás.
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Základní princip a filozofie metody
Gemmoterapie je speciální metoda bylinné léčby, která vyžívá přípravky na bázi semen,
pupenů a mladých výhonků rostlin, tj. zárodečných tkání – zejména stromů a keřů. Tyto
zárodečné a mladé rostlinné tkáně jsou sklizeny na jaře, kdy obsahují nejvyšší množství
biologicky aktivních látek nezbytných pro růst rostliny, ale které mají rovněž významné biologické účinky na lidské zdraví. Aktivní látky jsou ze zárodečných tkání extrahovány do směsi
etanolu a glycerinu a jsou využívány při různých zdravotních potížích.
Mechanismus účinku je úzce spjat s obsahovými látkami zárodečných tkání, které obsahují klíčové účinné látky v poměrně vysokých koncentracích, fytohormonů (auxinů a giberelinů), vitamínů, minerálů a stopových prvků, anthokyanů a jiných.
Gemmoterapeutika z tohoto důvodu působí na organismus na různých fyziologických
úrovních, zpravidla účinněji než běžné bylinné tinktury. Zvyšují obranyschopnost organismu,
zlepšují funkci centrální nervové soustavy, stimulují vylučovací orgány, působí očistným způsobem a usnadňují detoxikaci organismu. Podle jedné z lékařek, které pracují s gemmoterapií, předpokládá přítomnost kmenových buněk v preparátech.
Tyto preparáty po delším užívání organismus omlazují a též předpokládá, že mohou do
budoucna přispět k léčení chorob dosud neléčitelných.
Je potěšitelné, že gemmoterapie se začíná osvědčovat v řadě případů, kde jak oficiální
medicína, tak klasicky pojatá fytoterapie moc úspěchů nemá. Máme tu konkrétně na mysli doléčovaní z pupenů topolu, na doplnění červených krvinek a krevních destiček pak tamaryšek.
Gemmoterapie tedy představuje skutečnou fytoembryoterapii rostlinných tkání působících při regeneraci, stimulaci a buněčné drenáži.
Důležitá je u této metody drenáž. Je to schopnost vypudit z těla škodliviny, které se nám
během života v těle hromadí. Drenážní prostředky podporují vylučování toxických látek z těla
a pomáhají čistit organismus.
Pokračování v příštím zpravodaji.
Z tisku paní Mgr. Jarmily Podhorné – firma NADĚJE převzala Jana Bláhová.

CHVALKOVICE NA HANÉ
Informace osadního výboru Chvalkovice na Hané
Vážení spoluobčané,
opět si ve Zpravodaji čtete o činnosti osadního výboru ve Chvalkovicích na Hané. Sešli
jsme se dne 24. dubna 2017. Probrali jsme naši
akci pro děti, konanou dne 19. února 2017, a to
Maškarní bál v prostorách klubovny fotbalového
oddílu ve Chvalkovicích na Hané. Pro děti je to
velmi vděčná a oblíbená zábava s hojnou účastí
jak dětských masek, tak jejich dospělých doprovázejících. Jsme velmi rádi, že nám fotbalový
klub vychází vstříc a zapůjčení je bezplatné. Za to jim patří poděkování a rovněž tak všem, co
se na přípravách, vlastním průběhu a také následném úklidu aktivně zúčastňují.
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25

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

Další naše aktivita byla Beseda se seniory, která proběhla dne 4. 4. 2017. Tuto akci
navštívili i zástupci města starosta Ing. Drobílek a místostarosta MVDr. Lysák. Povedlo se
nám připravit opravdu velmi pěkné odpoledne
a setkání našich seniorů s občerstvením, zábavou a živou hudbou. Mrzela nás nižší účast,
ale bylo zrovna období zvýšené nemocnosti
a také hospitalizací našich spoluobčanů. Věříme, že v příštím roce se podaří naplánovat
termín, který jim bude lépe vyhovovat.
29. dubna, to bylo již 72 roků, co naši obec
osvobodili vojáci Rudé armády. Toto výročí
jsme vzpomněli v pátek dne 28. dubna a položením kytice k památníku uctili oběti padlých.
Na neděli 30. dubna byl naplánován již
tradiční Slet čarodějnic. Tentokrát se uskutečnil v prostorách areálu Vratislava Matouška
a hodnotíme jej jako úspěšný.
Co osadní výbor připravuje pro naše děti a spoluobčany v příštím období?
Ve dnech 27. a 28. května budeme mít hody a máme připravené posezení s cimbálovkou
a ochutnávkou vína. Blíží se prázdniny a Mezinárodní den dětí. V termínu 3. 6. 2017 se uskuteční autokarový zájezd do Brna, a sice do zoo a na přehradu, kde se projedeme parníkem.
A co plnění požadavků našich spoluobčanů?
Zatím to vypadá, že určitě se nám splní realizace cesty kolem kostela, která je již zaměřená a začátek výstavby po vybrání zhotovitele je plánován na přelom června a července. Doplnění dětského hřiště o herní prvky na Zábraní bude rovněž započato koncem června a s tímto
termínem se počítá i pro nový digitální rozhlas. Předpoklad ukončení je nejpozději v měsíci
listopadu 2017. V jednání jsou další 2 akce a doufáme, že se nám je podaří uskutečnit ještě
letos. Věříme, že vám v příštím vydání Zpravodaje budeme umět říci další podrobnosti.
Za osadní výbor: Bohumil Čumpl, předseda

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
SLAVÍME VELIKONOCE
Lidé si přejí radostné a pokojné prožití velikonočních svátků, ale ne každý se zamýšlí nad
slovem „Velikonoce“ a jeho významem. Proč Veliká noc – Velikonoce? Křesťané všech vyznání
ve všech částech světa prožívají radost Veliké noci, která pramení ze skutečnosti zmrtvýchvstání Krista. Je to radost opravdová a hluboká, založená na jistotě, že Kristus už neumírá, ale působí v církvi, ve světě. „Já jsem život“ řekl o sobě Ježíš. Proto nehledejme život tam, kde není,
mezi věcmi, které dnes jsou a zítra nebudou, pominou. Nevkládejme svou naději do marností.
Život hledejme u Zmrtvýchvstalého Ježíše.
26
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Letos tedy i po dvou tisíci letech jsme
opět slavili Velikonoce. Neviděli jsme na rozdíl
od apoštolů a mnoha dalších svědků Ježíše
v oslaveném těle. Důvěřujeme mu však na
základě působení Ducha sv. v našem srdci,
na základě svědectví Písma. Je však i jiná
skutečnost, kterou apoštolové neměli – svědectví jejich života. Známe totiž jejich příběhy.
Kolik vynaložili úsilí, aby mohli hlásat pravdu
o Kristově zmrtvýchvstání! Téměř všichni za
to položili své životy. Apoštolové nebyli psychicky labilní jedinci, aby podlehli nějaké halucinaci. Byli to rybáři zvyklí těžké práci. Neobětovali
tedy své životy proto, aby udrželi při životě nějakou falešnou představu o Kristu. Po Velkopátečním smutku a nejistotě se opět setkávají s Ježíšem a získávají tak novou odvahu hlásat radostnou zprávu – evangelium.
Prosme proto o zkušenost setkat se také s živým Kristem a prožívat pravou velikonoční
radost. On žije a je s námi!
P. Jaroslav Špargl

DEN MATEK
Druhou neděli v květnu jsme v naší farnosti oslavili svátek všech maminek. V předvečer
svátku jim přišli popřát po mši sv. Tříkráloví koledníci, skauti a pozvané děti. Během bohoslužby
zazpívaly děti mariánské písně, abychom v měsíci květnu oslavili P. Marii – královnu rodin.
A také si připomněli, že všichni máme svoji nebeskou Matku, i když na to často zapomínáme.
Přesto se za nás stále přimlouvá a kdo se k ní utíká, tomu přináší pokoj a také povzbuzení
a posilu k nesení někdy těžkostí všedního dne.
Po skončení mše sv. popřál otec Jaroslav všem přítomným maminkám a babičkám a děti
jim předaly přání pevného zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.
Oslava pak pokračovala na farní zahradě u táboráku, kde si děti i dospělí za doprovodu
kytar zazpívali, opekli uzeniny, ochutnali sladkosti a pobesedovali. I když se přes den objevily
mraky i dešťové přeháňky, k večeru se vyjasnilo a společenství dětí i dospělých prožilo příjemný
podvečer v prostředí krásné zahrady.
Farad
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV V IVANOVICÍCH NA HANÉ
PROJEKT Zachraňme Ivanovickou SYNAGOGU
Neustále probíhají malé opravy. Museli jsme po zimě vyměnit vstupní
ventil uzávěru vody, který zamrzl a opravit průtokový ohřívač. Čeká nás ještě
spousta práce, ale věříme, že nakonec se dílo podaří. Vstoupili jsme také do
spolupráce se synagogou v Lošticích, kde jsou lidé, kteří opravují synagogy
na Moravě a mají zájem pomoci i nám v Ivanovicích. Uvažujeme o instalaci
pamětní desky jako připomínky obětem holokaustu v Ivanovicích na Hané.
Přesto ještě zbývá ujít kus cesty v rekonstrukci. Rádi bychom vyměnili
všechna okna, opravili střechu a hlavně vybudovali topení, aby mohla budova sloužit pro společnost celý rok. Pokud byste chtěli pomoci prakticky, finančně, radou... budeme velmi vděčni.
Pokud byste chtěli na projekt přispět finančně, můžete na číslo účtu: 107-8611470227/0100,
variabilní symbol 190.

Naše pravidelná setkávání
V roce 2017 se nadále scházíme v pátky a 4. neděli v měsíci. Nejlépe, když se podíváte
na naše webové stránky – kde jsou nejaktuálnější informace: www.acivanovice.webnode.cz

Co nás čeká
v nejbližší době?
2. května nás opět navštíví
naši známí USA misionáři – manželé Jana&Peter Kozicovi. Budou
na našem pátečním setkání hovořit o svém vztahu k Bohu, jak
se jim dal poznat jako živý Bůh,
jak je možné s ním osobně mluvit apod. Budou se též modlit za
nemocné – pokud potřebujete ve
svém životě Boží dotek, zázrak,
uzdravení, prorocké slovo – určitě přijďte
9. - 10. června budeme opět
v Ivanovicích na NOC KOSTELŮ
pořádat již tradiční MINIMĚSTEČKO Ivanovice na Hané.
Každý rok se této akce účastní
okolo 100 dětí, kteří se formou
her a soutěží učí principu finanční
gramotnosti. Můžete se těšit i na
nové stanoviště. Viz leták.
28
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Misie
V tomto roce jsme jako církev mohli opět navštívit
Bosnu a Hercegovinu, kam jezdíme pomáhat skrze jednu spřátelenou církev. Mohli jsme navštívit několik rodin,
pomoci jim v domácnosti s opravami, budovat přátelství
a též ukázat na praktickou křesťanskou lásku. Navštívili jsme jednu muslimskou rodinu, kde otec je alkoholik
a gambler, 4 měsíce jim netekla voda, lidé v okolí jim
nebyli ochotni pomoci. Vodu jsme opravili, udělali drobné opravy dveří a těsnění a setkali se s velmi vlídným
přijetím a radostí s dobře vykonané práce. Jsem moc
rád, že mohu na tyto misijní cesty brát i mladé lidi, aby
se seznámili s jinou kulturou, viděli opravdu bídu chudé
země a tím se učili vděčnosti za to, co máme.
Vilém Macourek (12 let) – na jaře jsme vyjeli na
misijní výjezd do Bosny a Hercegoviny. Překvapilo mě,
že tam skoro všechno a skoro všichni byli chudší. Byl
jsem rád, že jsme mohli pomoct dvěma opravdu hodně
chudým domácnostem a doufám, že ti lidé, kterým jsme
pomohli, uvěří v Ježíše a také jsem byl rád, že jsme
mohli navštívit místní sbor a podpořit ho a také si popovídat s pastorem, který jezdí po sborech
v té oblasti. Jsem rád, že jsme jim pomohli a doufám, že tam náš sbor bude jezdit dál.
Joel Blowers (18 let) - ahoj všichni, byl jsem vyzván k tomu, abych napsal něco málo k misijnímu výjezdu do Bosny. Cesta byla úmorná (cca 800 km tam a 800 km zpět), ale stonásobně
se to vyplatilo. Když jsem byl v Bosně před rokem poprvé, tak jsem si řekl, že bez Boží moci to
tam nepůjde, ale sláva Bohu, protože tam opravdu činí zázraky. Mnoho věcí jde dopředu a Bůh
jim tam žehná a žehnal i nám na celém našem výjezdu. Jsem moc rád, že jsme tam mohli být
světlem a solí a doufám, že jsme těm lidem dali trošku boost (zesílení) k tomu, aby poznali Ježíše a možná i k tomu, aby co nejdříve začali sloužit ostatním, kteří to nezbytně potřebují. Jedině
rád vám o tom povyprávím víc osobně, ale rád bych sem napsal především to, že za ten rok se
tam skutečně odehrály zázraky a že sláva za to patří jen a jen Bohu!!

HUMOR:
Dva Židé leží na Riviéře na pláži, podřimují. Jeden se najednou probere: „Samueli!“ „Ano,
Mojše?“ „Moře stoupá!“ „Koupit!“
Žil jednou jeden muž, jehož příjmení bylo Neuvěřitelný. Měl hodnou ženu, se kterou si moc
hezky rozuměli a vedli spokojený život. Jednou ale pan Neuvěřitelný těžce onemocněl, a jak tak
ležel v posteli a zmenšoval se své ženě před očima, pocítil, že umírá a povídá jí: „Moje milá,
udělej mi prosím jednu velkou laskavost. Celý život jsem prožil s tímto idiotským příjmením. Teď
když umírám, slib mi, že mé příjmení nenecháš vytesat na můj náhrobek. Ať tam je třeba epitaf,
ale své příjmení si skutečně do věčnosti odnést nechci.“ Poté, co zesnul, manželka nechala
vyrobit náhrobek, na kterém bylo vytesáno: „Zde leží věrný manžel, který nikdy neklamal svou
ženu.“ A lidé, kteří procházeli kolem a četli ta slova, si mezi sebou říkali: „To je neuvěřitelný!“
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Zamyšlení od Jany Blowersové: Odvážná modlitba
Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!“ Žalm 139:23-24
Existují různé druhy modliteb, jako například přímluvy za druhé, rychlé modlitby v naléhavých situacích, uctívání, děkovné modlitby atd. Tento verš je ale jiný druh: je to modlitba, která
jde do hloubky, není ani trochu opatrná nebo povrchní. Takto se modlíme, když nám o něco
opravdu jde, když o někoho nebo o něco bojujeme, když chceme prohloubit svůj vztah s Bohem, chceme se dostat až do jeho blízkosti a mluvit s ním jako s blízkým přítelem. Je to modlitba, ve které Bohu dovolujeme, aby svým světlem prohledal každý kout našeho srdce včetně
všech skrytých míst a aby naše srdce vyčistil. Prosíme, aby nám pomohl odhalit kořeny našich
obav a zbavit se jich – vždyť život v obavách není zrovna Boží způsob a nesvědčí o naší důvěře
v Boha. Ta poslední prosba znamená: „Pane, jestli ve svém životě dělám cokoli špatně a odvádí
mě to z tvé cesty, pomoz mi se toho zbavit, protože chci chodit jen po tvých cestách; vím, že
jedině tak dojdu do věčnosti, a právě tam chci být.“
Tento žalm je Davidův žalm. Myslím, že David byl výjimečný Boží muž, i když v některých
věcech selhal. Je pro mě příkladem člověka, který po vlastním pádu nezůstal ležet, ale činil pokání, vstal a začal znovu. Může to být výzva a nabídka pro každého z nás: když Boha vpustíme
do svého života a činíme pokání, můžeme znovu vstát a jít po „cestě věčnosti“.

Slovo na závěr
Jsem moc rád, že mnozí mohou prožívat toto jarní období jako období povzbuzení. Příroda
se rozkvétá, všechno pučí – jde všude vidět život. A to je povzbuzující.
Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.
Bible, I Jan 5:12
Přeji Vám všem krásné jaro, brzké léto. Buďte povzbuzeni životem, který vidíte okolo sebe
a nechejte Pána Boha ať plní vaše nitro, vaše srdce a ať povzbudí i ten duchovní život ve vás.
Moc pěkný a požehnaný čas Vám přeje
pastor Jiří Pospíšil
bližší kontakt: mobil 739600008, mail poj@centrum.cz, www.acivanovice.webnode.cz

MALÉ ZAMYŠLENÍ
Chci zůstat ženou!
Není snadné dnes zůstat vyrovnaný. Neustále se někdo s někým hašteří a ostatní využívá
jako rukojmí. Největší módou současnosti je téma genderové (tedy pohlavní) vyváženosti. Jakmile se onen terminus technicus vysloví, hned se ví, kdo případnou při vyhraje.
Trochu tomu nerozumím, nebo ano, ale vůbec se mi nechce. Genderová vyváženost mi
přijde komická a trochu na hlavu. Mám se sice cítit jako žena, ale současně všem zakázat, aby
tak o mně hovořili. Brzy to dotáhneme společnými silami do stavu, že nebudou ženy a muži,
ale „člověkové“.
30
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V rámci souboje pohlaví jako ženy nedostihujeme stejných platů, přesto se nám dostalo
odplaty. Muži nás přestali hýčkat, zřejmě se bojí, dveře nám nepřidrží, z kabátu a do kabátu
nepomohou. Místo dam se brzy přeměníme v parťáky, kteří se bohorovně popleskávají po
rameni. Není divu, když si chceme dobrovolně z příjmení vypustit –ová. Ale ve jménech to
přece není.
Voláme po džentlmenech okouzleny filmy stříbrného plátna, přitom mužům onu galantnost
vytýkáme. Jistě, jde o menšinu, vyčítající ženský předvoj. Oč je menší, o to víc jde slyšet. Jakmile nastane chvilka klidu, okamžitě vymyslí jinou kauzu. Naposledy se tak dělo kolem básničky Jiřího Žáčka Proč jsou holky na světe. Podle básníka proto, aby byly maminky a uměly se
usmívat, na toho kdo je malinký…
S básníkem souhlasím, ba si myslím, že napsal krásně vyznání ženám. Některým se jeho
verše nelíbí – nemusí. Ale proč hned bušit na vrata pohlavní vyváženosti. Vždyť holky by měly
být maminky a být za maminkování chválené. Neznamená to, že by nemohly být také vědkyně,
spisovatelky či jaderné fyzičky. Hůř bychom asi pochodili, kdyby v rámci vyváženosti chtěli být
maminkami kluci. Nějak si neumím některé momenty maminkovství v jejich podání představit.
Bude líp, když se stanou dobrými táty, co se náležitě chovají k dětem i k jejich maminkám.
PhDr. Jana Semelková
Zdroj: časopis Naše rodina

MC Ivanovický Rarášek, o.s.
Sluníčko se vyspinkalo,
umylo se v ranní rose.
Protáhlo se, zamrkalo,
na oblohu pospíchalo.
Jaro bylo pro naše mateřské centrum obdobím velkých změn
a akcí.
Koncem měsíce února na nás čekalo stěhování se do nových
prostor na zdravotním středisku umístěných mezi lékárnou a veterinární ordinací - Mlýnská 367.
Toto stěhování jsme díky všem obětavým maminkám a tatínkům zvládli za pouhý jeden den.
Zapotili jsme se, ale výsledek za to stojí. Velké poděkování patří vedení města, které nám přestěhování do nových prostor umožnilo. Tyto prostory jsou oproti původním větší, bezbariérové,
přístupnější i pro dojíždějící maminky, které mají k dispozici parkoviště přímo před centrem, modernější a vybavenější. Setkáváme se tradičně v úterý, středu a čtvrtek od 9:30 do 11:30 hod.
Přijďte se podívat do nové herny, seznámit se s maminkami a pohrát si s dětmi!
Jako odměna pro všechny „stěhovačky“ proběhlo jarní tvoření, kde jsme si za pomocí bavlnek a vodního skla vytvořily krásná velikonoční vajíčka a dekorace.
Mezi stěhováním a tvořením jsme zvládli zorganizovat i tradiční jarní bazárek, který se konal
9. - 11. března v kulturním domě. Přijali jsme přes 6000 věcí k prodeji od 99 prodávajících. Na
bazárek přišlo přes 200 nakupujících, kteří si koupili celou 1/3 přijatých věcí, tj. 2000 kusů oblečení! Děkujeme jak maminkám, které se podílely na organizaci a bezproblémovém průběhu
bazárku, tak i maminkám, které si přišly věci nakoupit. Díky Vám to má smysl! Těšíme se na
Vás opět na podzim.
2/2017
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Sluneční paprsky nás vytahují ven z budov, a proto se bude červnová canisterapie, za příznivého počasí, konat na našem hřišti Na Františce.
Od června můžeme za pěkného počasí povozit děti na koních ve Chválkovicích na Hané.
Děti jsou z pohledu na svět z koňského hřbetu nadšené a je to pro ně velký zážitek.
Přejeme všem krásné léto plné prosluněných dnů.
Za Mateřské centrum Eva Hanáková
Rarášek je na internetu: mc-ivanovicky-rarasek.webnode.cz
i na Facebooku: Mateřské centrum Ivanovický rarášek

Z ČINNOSTI PIONÝRA
Technické muzeum v Brně, to byl cíl našeho jarního výletu. V muzeu
probíhala zrovna výstava dinosaurů v pohybu, a tak jsme si prohlédli nejen
makety ještěrů, ale i jejich kovové vnitřnosti, které jim umožňují pohyb a vyzkoušeli si, jak se s nimi pohybuje. Velmi nás zaujalo i oddělení počítačů,
fotoaparátů a kamer. Na závěr jsme si vyhráli v dílničce muzea.
Druhým cílem výletu byla Kapucínská hrobka. Po prohlídce nám zbývala ještě chvilka do
odjezdu vlaku a tak jsme se šli podívat na starou radnici. Prohlídli jsme si krokodýla, brněnské kolo a seznámili se s brněnskými pověstmi.
Dalším plánovaným výletem je dvoudenní návštěva Boskovic. Podíváme se především
do Westernového městečka a určitě stihneme navštívit ještě zámek a židovské městečko.
Pionýr připravuje:
Červen – Ivanovické olympijské hry.
16. – 29. 7. tábor v Ruprechtově tentokrát na téma Doba ledová.
Září – Turnaj v mölkkách.
26. – 27. 10. minitábor ve Švábenicích, pro členy oddílu a účastníky tábora.
Jaroslava Bejšovcová
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
MŠ Mlýnská
Ve firmě FISCHER jsme s předškoláky byli,
na lidi i na stroje shora nahlíželi.
Videa nám pustili,
rybičku (znak firmy) jsme kreslili,
z pestrobarevné stavebnice
různé věci tvořili.
Moc se nám tam líbilo,
hodně nás to bavilo.
Dárečky jsme dostali,
a na zpáteční cestu se vydali.
Za rok až zas přijde čas,
na další setkání budeme se těšit zas.
Marcela Svobodníková, ředitelka MŠ
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MŠ CHVALKOVICE NA HANÉ
MAMINKÁM K SVÁTKU
Jaro ve chvalkovické školce bylo rušné a bohaté na různé akce.
Besídka ke svátku maminek musela být pro velkou nemocnost dětí odložena až na druhou polovinu května, to však nijak nevadilo. Děti všem přítomným, ale hlavně maminkám,
předvedly pěkné pásmo.

Mezi akce, které se dětem tradičně nejvíce líbily, patřil určitě plavecký výcvik ve vyškovském bazénu. Absolvovaly jej starší děti.

Počátkem června se uskutečnil v rámci oslav Dne dětí Týden dětské radosti. Na každý
den byla přichystána zajímavá akce, například hledání pokladu, výlet na koloběžkách, den
v přírodě, dětská diskotéka.
Školní rok pomalu končí. V jeho závěru se už tradičně u táboráku rozloučíme s předškoláky a budeme se těšit na prázdniny.
Marie Konvičná, vedoucí učitelka MŠ
34
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ZŠ IVANOVICE NA HANÉ
Památka ke dni holocaustu
Ve čtvrtek 26. ledna 2017 se v prostorách ZŠ a MŠ Merhautova v Brně konalo
setkání u příležitosti uctění Dne památky
obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Tento akt se na tomto
místě, kde bylo během 2. světové války
shromážděno bezmála 10 tisíc brněnských občanů, kteří byli následně násilně
transportováni do koncentračních táborů,
uskutečnil již počtrnácté.
Naše škola patří mezi ty, které jsou každoročně přizvány k účasti. Žáci a žákyně
9. ročníku zpracovávají v měsíci lednu
v hodinách výtvarné výchovy (v návaznosti na obsah výuky dějepisu) projekty. Nejlepší práce
jsou následně vybrány a jejich autoři mají výjimečnou příležitost je na zmíněné akci prezentovat.
Letošní rok se svými díly uspěly žákyně Tereza Baranyaiová, Lucie Dvořáková a Hana Pacolová. Společně s vedením školy měly možnost prohlédnout si panely s pracemi žáků jiných
škol a školských zařízení. Po úvodním hudebním vystoupení studentů Konzervatoře Brno přivítala ředitelka školy PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D. významné hosty: především z řad pamětníků, místní a krajské samosprávy, dále ředitele a zástupce základních a středních škol z Brna
a dalších míst JmK. Hosté následně položili u pamětní desky věnované památce židovských
občanů věnec a kytici. Byly zapáleny svíce na menoře a rabín z Židovské obce Brno přednesl
modlitbu v hebrejštině. Program pokračoval vystoupením pamětníků. Paní Bedřiška Felixová,
Margita Lázoková a ing. Pavel Fried vzpomněli na jedno z nejsmutnějších období našich dějin,
popsali své životní příběhy a zejména mladé generaci předali důležitá poselství. Závěr kulturního programu patřil vystoupení žáků ze slovenské Šaly.
Mgr. Lubomír Judas
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Biologická olympiáda
Ve čtvrtek 9. března 2017 proběhla na naší škole Biologická olympiáda. S hojnou účastí
37 dětí si každé z nich vyzkoušelo, jak je na tom se znalostmi z přírodopisu, jak dokáže poznávat rostliny a živočichy, a jak se umí popasovat s praktickým úkolem.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
Kategorie D 6. – 7. ročníku
1. místo - Šimon Novák (7. B)
2. místo – Tereza Krečmerová (7. A)
3. místo – Radka Slezáčková (7. A)

Kategorie C 8. – 9. ročníku
1. místo – Monika Baranyaiová (8. A)
2. místo – Eliška Rösslerová (9.)
3. místo – Soňa Ševčíková (8. B)

Velká gratulace patří nejen vítězům, ale i těm, kteří se aktivně a s velkou chutí zhostili všech
úkolů olympiády.
Mgr. Kateřina Šafářová, vyučující Př

AUTHOR SCHOOLMANIE 2017
Dne 21. března 2017 měli žáci naší školy jedinečnou příležitost aktivně se zapojit do vystoupení profesionálních sportovců letních extrémních sportů. Letos se totiž uskutečnil již 6. ročník
sportovně – vzdělávacího programu AUTHOR SCHOOLMANIE 2017. Zdejší základní škola
měla mimořádné štěstí a příležitost patřit mezi deset vybraných škol v rámci celé České republiky, kde se tento program v aktuálním školním roce realizoval. Velikostí města a počtem
dětí ve škole nemůžeme konkurovat těm, pro které bylo z tohoto důvodu mnohem jednodušší
a schůdnější podobnou show zajistit. Kromě naší základní školy proběhla tato vystoupení např.
v Pardubicích, Plzni, Klatovech, Brně, Zlíně, Olomouci a dalších.
Na zmiňovaný den se tělocvična ve sportovní hale proměnila v obrovskou sportovní arénu,
ve které se nám představili mladí profesionálové na kolech a koloběžkách. S využitím ramp
a nejrůznějších překážek předvedli jen těžko uvěřitelné akrobatické kousky, které se vidět „naživo“ podaří opravdu málokdy a málokomu. Celá exhibice gradovala, když hoši postupně přidávali a předváděli nám stále těžší a náročnější triky.
36
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Ve druhé části vystoupení měli sami žáci možnost zasoutěžit si o nádherné ceny a vyzkoušet jízdu na speciálně upravených kolech, koloběžkách a skateboardech. Přesvědčit se tím, že
není vše tak snadné, jak na první pohled vypadá. A především, že vždy je třeba dbát při podobných sportovních aktivitách na bezpečnost – používání helmy není žádnou ostudou!
Jako nejdramatičtější část programu vyhodnotili žáci situaci, kdy přes ležící dobrovolníky
přeskakovali profesionálové na kolech a koloběžkách. Najít v sobě odvahu a být součástí této
živé překážky nebylo vůbec jednoduché, což mohu sám za sebe potvrdit! 
V závěru pořadu proběhla autogramiáda, které se zúčastnil i jeden z celkem sedmi vystupujících borců – Pavel Tenčík. Pavel je nejen velmi talentovaným sportovcem, ale také bývalým
žákem naší školy. Především jemu patří velké poděkování za to, že na svou školu nezapomněl
a dokázal tuto akci realizačně podpořit a prosadit právě u nás. A závěrem vzkaz právě pro něj –
Pavle, Tvůj rekord školy ve skoku (dalekém a bez kola) je stále nepřekonán!!
Mgr. Lubomír Judas

Projektový den s mokřadem
Dne 5. 4. 2017 se uskutečnila exkurze pro žáky 7. a 8. ročníku v Krásensku v ekologickém
centru Rychta. Žáci se rozdělili do pěti skupin. Na zahřátí si zahráli hru, která znázorňovala vývoj obdělávání půdy během posledních sta let. Po hře žáci dostali vybavení k průzkumu
mokřadu. Ve vybavení nesměly chybět ani „broďáky“. Poté se přesunuli polní cestou k rybníku.
Tam začali zkoumat živočichy a rostliny žijící v okolí rybníku. To se žákům velice líbilo, protože
to bylo velmi zajímavé a dobrodružné. Po určení všech nachytaných živočichů a nasbíraných
rostlin se žáci vypravili zpět na Rychtu. Následovala malá přestávka na svačinu. Po posilnění
žáci vypracovali plakát o rozhodnutí, zda mokřad zanechat nebo vybudovat golfové hřiště. Své
výtvory žáci prezentovali a hlasováním se rozhodlo, že se mokřad zanechá. Celý výlet se dětem
líbil a užili si ho. Následoval odchod z Rychty a cesta domů.
Radka Slezáčková, Tereza Hladká, Pavlína Ungerová – 7. A
Úryvky ze zážitků dětí:
V Rychtě v Krásensku jsme za celý den prožili plno zážitků a získali nové vědomosti ohledně naší přírody a také živočichů a rostlin, které žijí v okolí našich českých rybníků a mokřadů.
V budově Rychty jsme měli možnost vidět zvířata v akváriích a teráriích, například želvy, šváby,
kobylky.
Soňa Ševčíková – 8. B
2/2017
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Nejprve jsme si vzali gumáky a šli
ven, kde jsme hráli hru na hraboše,
zajíce a kombajny. Na louce bylo vyznačeno pole, po kterém jsme cupitali
nebo skákali, a zároveň sbírali kartičky s obilím a kukuřicí. Mezi námi pobíhali spolužáci předstírající kombajny a chytali nás.
Magda Pulterová – 8. A
Exkurze se mi moc líbila, program byl pěkně zpracovaný a na
nějakou takovou exkurzi bych určitě
ráda znovu jela.
Eva Macíková – 7. B
V rybníku jsem si zahrál v „broďácích“ na vodníka.
Michal Mrnuštík – 7. A
Po půlhodinové cestě jsme konečně dorazili na místo, kde nás
vřele uvítali. Potom nás seznámili
s programem a rozdali nám karty
s barvami, podle kterých nás rozdělili
do skupin.
Michal Synek – 7. B

Máj jako punk?
Dne 19. 4. 2017 jsme za mrazivého dne navštívili se žáky 7.,
8. a 9. ročníků představení divadla
Polárka Hynku, Viléme, Jarmilo.
Kdo by ale čekal dlouhé básnické
pasáže a romantiku počátku 19. století, byl by zklamán. Volná adaptace
Máje nás zavedla do současnosti,
hospůdky u břehů Máchova jezera,
kde na současných hrdinech mistrně
ukázala, že Máj má i současnému čtenáři či posluchači stále co nabídnout.
Ústředním tématem inscenace
je stejně jako v Máji tragédie vězně
čekajícího na popravu v kontrastu
s probouzející se májovou přírodou.
38
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Hra se ovšem zabývala i dalšími tématy jako: rozporem mezi romantismem a sentimentalitou,
vlastenectvím a radikálním nacionalismem nebo krásou přírody a turistickým ruchem. Využila
zároveň hudebnosti Máchových veršů, které nezazněly pouze jako přednes, ale také jako texty
písní punkové kapely.
Moderní inscenace klasického díla nemusí být pro žáky základní školy snadno srozumitelná. Myšlenky hry, podobu s klasickým dílem i témata k přemýšlení o sobě a svých názorech jim
poskytl následný workshop.
Z počátečních obav potom tak vyvstal nevšední zážitek a chuť nebrat literaturu jen jako
„povinné čtení“, ale hledat v ní také něco vyššího, hledat v poezii sami sebe.
Mgr. Ivana Képesová

Den Země
Celosvětový svátek věnovaný naší planetě Zemi –
Den Země, připadá každý rok na 22. duben. Oslavuje
Zemi, která umožňuje existenci života – lidí, živočichů
i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme a mnoho dalšího. 22. duben je
věnovaný planetě Zemi, ať už smýšlením po ekologické stránce nebo z ohledu na války (které po Zemi stále
jsou).
I na naší škole jsme oslavili tento svátek projektovým vyučováním se svými třídními učiteli. První dvě
vyučovací hodiny jsme se zabývali ekologickou problematikou. Soutěžili jsme ve skupinkách a zkoušeli
odhadnout, jak dlouho se budou rozkládat věci v přírodě, naučili jsme se třídit odpady, také jsme malovali
různé obrázky týkající se naší Země. Hlavním úkolem
dne bylo nasbírat co nejvíce víček z PET lahví a sestavit z nich mozaiku. Děti se ve třídě musely domluvit na
společném návrhu a vzájemně si pomáhat. Nakonec
z nich sestavily velmi pěkné obrázky, které můžete ob2/2017
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divovat ve fotogalerii. Nasbíraná víčka byla nakonec předána Městskému úřadu, kde určitě
poslouží pro dobrou věc.
Po aktivitách ve třídě jsme se zapojili do úklidu našeho města. Vybaveni rukavicemi a plastovými pytli jsme se vydali po trasách našeho města a sbírali odpadky, protože někteří lidé
nemají snahu odložit tam, kam patří.
Tento den se stal symbolem úklidu přírody a aktivit, jejichž cílem je zlepšit stav životního
prostředí.
Mgr. Kateřina Šafářová
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Malí cyklisté
Aut přibývá, doprava houstne. A ať chceme nebo ne, stávají se i naše děti účastníky silničního provozu. Jistě si všichni přejeme, aby si na silnici uměly vždy poradit. Začátkem května
proto žáci 4. A navštívili dopravní hřiště ve Vyškově. Tam se seznamovali s dopravními značkami a s různými dopravními situacemi, které jako cyklisté budou řešit. A pak si vše vyzkoušeli
v praxi: rozjíždění, ohlížení, ukazování směru jízdy, objíždění překážky atd. Děti byly často překvapeny, že zvládnout bezpečně jízdu na kole není tak jednoduché, jak si myslely. Rozhodně
se budou snažit svoji jízdu vylepšit, aby při červnové návštěvě dopravního hřiště mohly dostat
průkaz malého cyklisty.
Mgr. Iveta Moskovská, třídní učitelka 4. A

McDonald´s Cup 2016/2017
Ve čtvrtek 11. 5. 2017
proběhlo okrskové kolo
1. - 4. tříd v McDonald´s
Cupu. ZŠ Ivanovice na
Hané reprezentovali žáci
2. - 4. ročníku.
Na hřišti ZŠ Morávkova
jsme se utkali se třemi soupeři. První zápas s Nádražní
5 jsme jednoznačně vyhráli
7:0. Druhým soupeřem nám
byla ZŠ Tyršova. I tu jsme
porazili bez obdržení branky 4:0. Největším rozdílem
jsme zvítězili se ZŠ Morávkova, a to 9:0.
2/2017
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Nejlepšími střelci turnaje byli
Martin Olejníček a Tomáš Holba. Na
opačném konci hřiště je třeba zdůraznit výkon Mirka Daniela, Samuela
Klímka, Jarka Holby a Tomáše Holby, kteří téměř nepustili soupeře do
zakončení.
Všichni chlapci předvedli krásný,
bojovný, týmový výkon v duchu fair
play.
Po jasném vítězství v okrskovém
kole, jsme postoupili do kola okresního, které proběhlo 19. 5. 2017 na stadionu ve Vyškově.
Ve skupině jsme se utkali se ZŠ Na Vyhlídce, ZŠ Křenovice, ZŠ Brankovice a ZŠ Rousínov.
Naši žáci v napínavém boji obsadili skvělé 2. místo. Podlehli jsme pouze pozdějšímu vítězi
ZŠ Rousínov 1:2.
Nejlepším střelcem naší školy byl Martin Olejníček. Vstřelil 5 gólů. Skvělý výkon v obraně
i na celém hřišti předvedl Mirek Daniel.
V okresním a okrskovém kole nás reprezentovali: Martin Olejníček, David Žolňak, Ladislav
Medek, Tomáš Holba, Jaroslav Holba, Miroslav Daniel, Samuel Klímek, Jakub Strejček, Zdeněk
Kovařík, Jakub Rudolf, Petr Minks, Matyáš Truchlík, Nikolas Brochmann, Jiří Ševčík, Šimon
Souček, Jakub Procházka, Josef Zavřel, Martin Weiss.
Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji mnoho krásných sportovních
zážitků.
Mgr. Michaela Štípská

Pohár rozhlasu
V úterý 16. 5. 2017 a ve čtvrtek 18. 5. 2017 proběhlo okresní kolo atletických závodů Pohár
Rozhlasu. Soutěžilo se v šesti atletických disciplínách. V každé disciplíně měla naše škola tři
zástupce, jejichž výkony byly započítány do soutěže družstev. Nás reprezentovalo družstvo
mladších a starších žáků a žákyň.
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Největším přínosem pro své družstvo byla Nella Kyprová. Vynikla ve svých individuálních
disciplínách - skok vysoký a skok daleký. I přes konkurenci atletů z oddílu AHA a Orlík se stala
přebornicí okresu Vyškov ve skoku vysokém a ve skoku dalekém obsadila krásné 3. místo.
Pomohla tak velkou měrou družstvu mladších žákyň dosáhnout v konkurenci 14 základních
škol na skvělé 4. místo.
Pěkného umístění také dosáhla Radka Slezáčková ve skoku vysokém - 4. místo a v běhu
na 600 metrů - 9. místo. Dále se na 9. místě umístila Nela Dubská v běhu na 60 metrů. Do první
desítky se také probojovala štafeta na 4 x 60 m ve složení Nella Kyprová, Nela Dubská, Radka
Slezáčková a Denisa Přikrylová - obsadila 8. místo.
V družstvu starších žákyň pěkného individuálního výsledku dosáhla Hana Pacolová,
ve vrhu koulí obsadila 6. místo.
Všem žákům a žákyním děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji mnoho krásných sportovních zážitků.
Mgr. Michaela Štípská

ŽÁKOVSKÁ AKADEMIE 2017 OČIMA DĚTÍ
Děkujeme všem divákům, že se na naši žákovskou akademii přišli podívat, plné sály a potlesk budou hezkou vzpomínkou pro všechny děti, které nacvičovaly a vystupovaly. Velké poděkování patří také Městskému úřadu v Ivanovicích na Hané, za to, že nám umožnili nacvičovat
a poskytli zázemí a pomoc v kulturním domě, zvláště pak paní Gabriele Hladké a panu Romanu
Bláhovi.Toto jsou postřehy našich žáků po prvním představení:
(3. třída)
• „Strašně bylo všechno hezké. Musím říct, že všichni jsme se moc snažili. Sice to dlouho trvá,
než to nacvičíme, ale potom je to zábava.“
• „Myslel jsem si, jak se budu stydět, ale když se opona otevřela, jako bych na to zapomněl
a hrozně jsem si to užíval.“
• „Na našem vystoupení jsem byl trochu nervózní, ale i přesto jsme to všichni dokonale zvládli.“
• „Velmi Vám děkuji, byli jste velmi dobří diváci. Děkuji za Vaši podporu, bylo to veliké drama,
ale zvládli jsme to.“
• „Na akademii bylo super, líbilo se mi, jak začali všichni tleskat. Děkuji všem, kdo se na nás
přišli podívat.“
• „Celá akademie je moc krásná.“
(5. třída)
• „Líbilo se mi, že se všichni do akademie zapojili. Líbily se mi ty nápady, a že si s tím všichni
dali takovou práci.“
• „Zaujalo mě vystoupení třetí třídy. Moc se mi líbil ten nápad. Také se mi líbilo vystoupení 2. A
a 2. B. Měli to velmi dobře namyšlené - od pravěku až do dnešní doby.“
• „Asi nejzábavnější byl závěr, kdy jsme na lidi házeli balónky a foukali bubliny.“
• „Mně se líbilo, jak třeťáci vystupovali se světelnýma tyčinkama. A hodně krásně zpíval Honza
Zeman, má talent.“
• „Líbilo se mi, jak tancovaly holky ze sedmé třídy.“
• „Nejvíc mě překvapili třeťáci, měli světelnou šou a bylo to zajímavé. Srandovní bylo, když
prvňáci hráli o řepě.“
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(6. třídy)
• „Nejvíc se mi líbilo Labutí jezero od deváťáků a tanec se světélky od třeťáků.“
• „Akademie se mi moc líbila. Šla cítit tréma a další smíšené pocity. Našeho představení jsem
se prvně bála, protože jsem si myslela, že to lidi nepochopí… Už se těším na další dny, protože v šatně je hrozná legrace.“
• „Hrozná tréma, ale jako celek je to krásné. Mamka říkala, že je to moc dlouhé, že se jí tam
nechce sedět tak dlouho.“
(7. třídy)
• „Myslím, že akademie se nám povedla. Byl v tom sice zmatek a všichni byli nervózní, ale
každý do toho dal hodně úsilí a stálo to za to!“
• „V chaloupce bylo strašně dusno.“ (Mrazík)
• „Vtipně. Dusno. Hodně lidí. Hodně hluku. Velká zábava.“
• „Normálka.“
• „Akademie! Některá vystoupení byla dokonce dechberoucí. Mohli jste nás vidět všechny, jak
talenty na zpěv, tak i tanec a různé další kreace.“
• „Všechna vystoupení byla velmi propracovaná a každé má své kouzlo. Myslím, že musíme
poděkovat i učitelům, kteří to s námi vymysleli a nacvičili.“
(8. třídy)
• „Všude byla pěkná atmosféra a bylo hezké vidět, že se lidé baví.“
• „Nejvíc se mi líbila 9. třída. Velkou úctu před všemi, kteří se na tom podíleli. Udělat zábavnou
show, aby se líbila všem, je těžké. Ale oni to zvládli.“
• „Únava, jednoznačně únava. Ale před tou únavou se mi asi líbilo to, že jsme se jako třída
sblížili. Nejvíce se mi líbily Akvabely. Akademie byla opravdu dobrá a moc jsem si ji užila.“
• „Hej, jako měl jsem stres, že se každý bude smát, ale zvládl jsem to. S týmem jsme vymysleli
hezkej příběh. Po dlouhé době jsme dělali společně, něco normálního (líp, co nás baví).“
• „To, že do toho dal každý kousek sebe, dělalo představení nádherným.“
(9. třídy)
• „Líbilo se mi, jak jsme spolu všichni vyšli jako kolektiv.“
• „Radek perfektně hodil Rudovousovi bagetu.“ (Labutí jezero)
• „Líbilo se mi hlavně naše vystoupení, protože se všichni v hledišti smáli, ale jinak byla celá
akademie úžasná. Nelíbilo se mi to hrozný horko, ale s tím bohužel nic nenadělám.“
• „Hans byl celkem OK a Labutí jezero taky dobrý. Legíny jsou pohodlný víc, než jsem si myslel.“ (Labutí jezero)
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POHLEDY DO HISTORIE
Tajemství fotografa Ivanovic odhaleno
Na začátku celého příběhu byla kopie jedné z nejstarších fotografií ivanovického náměstí
datovaná do roku 1850. Nutno podotknout, že nebyla úplná. Až v roce 2015 při sbírání materiálu
pro knihu historických pohlednic našeho města jsem ji spatřil v originále – celou i se jménem
autora. Šlo totiž o tzv. kabinetku, neboli kabinetní fotografii nalepenou na kartonu s reklamním
potiskem příslušného ateliéru na zadní straně. Takové snímky vznikaly přibližně v letech 1860 –
1920, nejdříve pod názvem vizitky, později kabinetky. Autorem této byl Anton Wech, s ateliérem
ve Vídni. Okamžitě jsem začal pátrat po tom, jestli je fotografie opravdu tak stará a proč se fotograf z Vídně trmácel až do Ivanovic kvůli jedinému snímku. Dva roky pátrání přinesly konečně
odhalení, ale vezměme to pěkně od začátku.
První výsledky se dostavily velmi rychle, i když vedly do slepé uličky. Po několika telefonátech a dopisech jsem zjistil, že Anton Wech byl starostou Kroměříže v letech 1850 – 1856.
Pocházel z Kubšic u Moravského Krumlova a doba jeho funkce ideálně odpovídala datu na
fotografii. Ovšem vzhled dané kabinetky, při srovnání s jinými, ukazoval až na závěr 19. století.
Navíc zájmy A.W. z Kroměříže byly zaměřeny zcela jiným směrem. Byl hospodářem a obchodníkem, vlastnil svobodný dvůr a lékárnu, jeho syn se stal uznávaným ekonomem.
Potom se objevila druhá kabinetka od stejného autora, opět ivanovické náměstí, ovšem s vepsaným datem 1880! Mezitím jsem získal několik jiných kabinetek Antona Wecha nejen z ateliéru ve Vídni, ale i ze dvou adres v Brně a dokonce i z ateliéru ve Vyškově! Dotazy ve vyškovském
muzeu, k mému zklamání, nikam nevedly. Zlom nastal až po návštěvě Magistrátu města Brna,
kde se povedlo objevit domovskou kartu Antona Wecha z roku 1900. Z ní bylo možné vyčíst
zcela zásadní informace od životních dat až po povolání. Konečně správná stopa! Tak tedy
Anton Wech se narodil 27. 6. 1856 také v Kubšicích u Mor. Krumlova a zemřel v 18. 11. 1911
v Brně. V kolonce povolání bylo uvedeno „fotograf“. Ukázalo se také, že měl k Ivanovicím velmi
blízko, neboť zde určitě v roce 1880 bydlel a 4. 9. 1883 se tu v kostele i oženil! V Ivanovicích
bydlel na náměstí č.p. 144 (na Cáskově hospodě) u Ignáce Paláska a vzal si za ženu Růženu
Pisklákovou, bytem u obchodníka Heřmana Dvořáka na č.p. 143, tedy ve vedlejším domě. Oba
domácí byli mladým manželům za svědky. V roce 1900, tedy v roce vyplňování domovské karty,
bydlel už v Brně na Wawrastrasse 71, což je dnešní ulice Hybešova a tam byl i jeden z jeho brněnských ateliérů. Druhý ateliér je uváděn na Strassengasse 91, tedy na Silniční ulici. Dále byly
zjištěny i smutné události např., že manželé Wechovi byli 26.2. 1909 rozvedeni a že A.W. zemřel
v roce 1911 v Zemské nemocnici na otravu chloridem rtuťnatým. Tato skutečnost mne nejen zarmoutila, ale i zaujala. Touto látkou byl podle některých nepotvrzených dohadů otráven astrolog
Tycho de Brahe. Byla ale smrt A.W. nešťastnou náhodou nebo byla dobrovolná? V knize Pavla
Scheuflera - Osobnosti fotografie v českých zemích do roku 1918, se můžeme dočíst o stejném
konci mnoha významnějších a uznávaných autorů - sebevražda. A důvod? Nevyrovnali se s novou dobou 20. století a zlomil je upadající zájem veřejnosti o jejich služby. Když navíc do běhu
dějin zasáhla 1. světová válka a po ní bída a hospodářská krize, byly podmínky pro podnikání
v této oblasti nastaveny zcela odlišným způsobem. Byl tedy A.W. dalším z řady podobných nešťastníků a v roce 1911, navíc bezdětný a rozvedený, dobrovolně ukončil svůj život? Kde měl
ateliér ve Vyškově a jaké byly jeho vazby na Vídeň? Zde je prostor pro další pátrání... Zcela
bezvýznamným fotografem nebyl, o tom svědčí průřez jeho dochovanou tvorbou.
Myslel jsem, že vyhledáním podrobností o autorovi té krásné, staré fotografie se všechno vyjasní, jenže nakonec snad ještě víc otázek vyvstalo. Na ty už odpověď v archivech bohužel není.
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Závěrem zbývá říct, že první ulička v pátrání nebyla úplně slepá. Oba pánové, jak kroměřížský A.W., tak i náš fotograf A.W., pocházeli z Kubšic a byli příbuzní. Starosta Kroměříže byl
strýcem hledaného fotografa, přesněji - byl bratrem jeho otce. Musím také poděkovat všem
zúčastněným za veškerou pomoc a znalosti, kterými pomohli objasnit základní data a něco
málo navíc o autorovi těch dvou fotografií. Bez jejich pomoci bych sám nic nezjistil a sám také
žádnou zásluhu na objevených faktech nemám. Snad jen ten prvotní údiv nad starou fotografií
a neznámým jménem.
Pavel Miklošek
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Otrávený rybník a jiné neřesti
Začátkem dubna došlo ke smutné události, kterou zaregistrovala i naše média.
Na ivanovickém rybníku byly otráveny ryby těsně před výlovem a několik tun jich uhynulo.
Příčinou byl údajně vysoký obsah čpavku ve vodě. Případ vyšetřuje Policie ČR. K zamoření
mohlo dojít jednak z nedbalosti – při vypouštění močůvky na pole a splavení určité části do
potoka, nebo úmyslně s jediným zájmem – někoho poškodit, což by v dnešní době nebylo nic
divného, protože morálka ve společnosti velmi rychle upadá. Přikláněl bych se spíš ke druhé
možnosti. V uvedenou dobu totiž nepršelo a spláchnutí látky s obsahem amoniaku do Pučápky
je nepravděpodobné. Doufejme, že Policie vše v dohledné době vyšetří a viníka vypátrá.
Od sametové revoluce, souběžně se zvyšující se životní úrovní, stále ve větší míře narážíme na černé skládky a volně odhozený odpad. Mohlo by se zdát, že obě témata spolu nesouvisí a přesto mají všechny příčiny společné. Je to arogance, sobectví, pohrdání zásadami
slušného chování, nedomýšlení vlastních činů a také absolutní nezájem o životní prostředí.
K vinám můžeme přičíst i chyby při výchově dětí. Pokud nepůjdeme svým potomkům příkladem, těžko z nich můžeme vychovat zodpovědně uvažující budoucí generaci. Stát v této
situaci selhal, podle současné legislativy kromě vraždy a tunelování fondů už skoro nic není
trestným činem. Právní řád nahrává podobným nešvarům a nemá zájem trestat neukázněné
občany. Vidíme to všude kolem sebe, od nepořádku přes sprejery, kteří působí ohromné škody, až po otrávený rybník. Postoj státu
má jediné opodstatnění - Policie by stejně ani nestačila všechny případy vyšetřovat. Spirála se roztáčí stále rychleji.
Zkusme se tedy zamyslet nad vlastním chováním a začněme přistupovat
k životnímu prostředí zodpovědně. Zaslouží si to.
Pavel Miklošek
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Vydařený víkend
S obavami nad rozmary letošního jarního počasí očekávali prodloužený májový víkend
nejen zahrádkáři, ale i pořadatelé plánovaných akcí místních sportovních spolků. Zřejmě,
ale mají protekci u meteorologů, protože déšť, zima a chlad si vybraly termín ve všedních
dnech. Díky tomu ostrý start RZ Rally Vyškov u hriště „Na Rozvízu“ proběhl za krásného
počasí a parta nohejbalistů zajišťujících občerstvení nemusela grilovat pochoutky ve svetrech. V pondělí 8. 5. se opět od rána hlásilo o slovo sluníčko. Tradičně ve státní svátek
osvobození uspořádali sokolové již 9. ročník Sokolské šlapky. Tři trasy vedly regionem
Hané a věřte - nevěřte, na třetí kontrolu v Loboticích by to měl určitě blíž Hanácký král
Ječmínek z Chropyně. Přes 210 vyznavačů cyklistiky, od mrňat po bardy, kteří už něco pamatují, si požitek z pohybu na čerstvém vzduchu náležitě užilo. Vydanou energii s chutí pak
doplnili na nádvoří místní sokolovny, kde organizátoři měli připraveny grilované pochoutky
i pitivo proti dehydrataci organismu. Kdo holduje spíše kulturním zážitkům, ten si užil již
v pátek divadelního představení „Když se zhasne“ v podání Hanácké scény z Kojetína.
Radost nám udělali fotbalisté v místním derby s Moravskými Málkovicemi a večer udělali
tečku hokejisté ČR a zdárně otočili zápas s Finskem. Aktérům na všech úrovních nezbývá
než za vše poděkovat.
JoStr

U RODINNÉ PLOTNY
Grilovací sezóna odstartovala. Kuchař radí, jak na hovězí
Konečně se počasí umoudřilo a my můžeme rozehřát dlouho čekající zazimované grily
a začít grilovat maso. Obracení šťavnatého masa na roštu se stalo pro některé Čechy a obzvláště muže doslova koníčkem. Jenže ne každý umí správně grilovat hovězí maso.
„Grilování je tradiční záležitost, které se ujímají hlavně chlapi. Samozřejmě po tom, co
jim to ty ženský všechno připraví, tak to vítězoslavně hodí na gril,“ směje se profesionální kuchař Jan Hajný s tím, že jsme masožravci a na gril jsme zvyklí házet kuřecí, vepřové i hovězí.
„Hovězí maso lidé spíše trošku upozaďují, protože ho neumí moc připravovat,“ míní šéfkuchař Tescoreceptů Hajný a dodává radu, že když už kupujeme české maso, měl by to být
mladý býk a z něj je nejlepší svíčková nebo roštěnec. Tím se totiž nemůže prý nic zkazit.
Stařené maso
Když se pustíme do jiných než klasických částí hovězího, měli bychom jít podle odborníků cestou stařeného masa. Stařené maso znamená, že se zvíře nechá po porážce
den vychladnout, v půlkách se potom vyvěsí do chladicích boxů, kde je stálá teplota mezi
1 - 3 stupni. Tam se maso nechává vyzrát čtyřicet až šedesát dní. Proto bývá tak o třetinu
dražší než běžná česká produkce.
Příprava
Co se obecně hovězího masa týká, tak ho stačí jen pokapat olivovým olejem, opepříme
ho, vložíme nějakou bylinku jako rozmarýn nebo tymián a nakonec osolíme.
„Stařené maso se griluje řádově pět minut. Maso zatáhneme z každé strany po minutě
a pak se na mírnějším žáru propéká zhruba po dobu pěti minut. Ideální je úprava medium
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rare, případně medium,“ říká Hajný a dodává, že když se to propeče víc, je maso vhodné
maximálně tak do koprovky.
Lidé často dělají u grilování hovězího masa tu chybu, kromě toho, že ho špatně tepelně
zpracovávají, že se snaží ho přechutit. Když by se prý nedochutilo vůbec, je to stále lepší,
než když je tam koření moc a člověk pak pátrá, po čem vůbec chutná.
Rib eye steak
Patří mezi ty známější z našich typů. „Vysoký roštěnec neboli ryb eye steak je velmi šťavnaté masíčko. Obzvláště chlapi mu dávají velkou přednost, je to hodně prorostlé. Člověk od
toho má takříkajíc zamaštěnou pusu,“ směje se Hajný a na obrázku krávy ukazuje, že maso
se nachází hned za krkem.
Flat iron steak
Pod roštěncem se nachází poklad v podobě loupané plece neboli flat iron. „Flat iron není
tak známá záležitost. Je to maso pro fajnšmekrty, je typické pro svou středovou linii. Velmi
kvalitní maso. Má trošku pevnější strukturu než rib eye steak,“ říká Hajný.
Rumpsteak
Maso z vrchní části zadního hovězího je květová špička. „To je velmi libové maso. Struktura je pevnější. Zásada při servírování je, že se maso krájí na opravdu tenké plátky, aby
s tím člověk neměl při konzumaci problém,“ radí Hajný.
Co na to řezník?
Podle prodejců masa se Češi teprve učí objevovat rozmanitost dostupných steaků.
„Mezi oblíbené steaky patří T-bone steak. Jedná se o steak, kdy je z celé páteře oddělen
steak s kostí, na němž je svíčková i nízký roštěnec. Pro mě je ale králem flat iron steak, který
se těží z hovězí loupané plece. Často se zaměňuje za top blade steak. Mezi stále oblíbenější
se začíná řadit rumpsteak z květnové špičky pro svou atypickou chuť, hned v závěsu je rib
eye steak z vysoké roštěné. Je oblíben pro jednoduchou přípravu a přirozené mramorování,“
řekl Novinkám řezník z Pražského řeznictví Vít Morkus, co se nejvíce prodává.
Za kilo T-bone steaků stejně jako za flat iron zaplatíme zhruba 600 Kč, pak už jde cena
zhruba o stovku níž.
Sedm nejčastějších chyb při grilování
1) Používáme spoustu koření
Přitom aby vynikla chuť masa, je důležité to nepřehánět. Zvlášť pozor na solení. Ideální
je počkat, až maso z grilu sundáme a až tehdy bychom měli solit. Pokud solíme přímo
během grilování, může sůl z masa vytáhnout až moc vody a maso je pak suché.
2) Na gril pokládáme studené kousky
Nejlepší je pokládat na gril maso pokojové teploty. Docílíte toho tak, že maso z lednice
vyjmete aspoň s hodinovým předstihem.
3) Máme špatně rozpálený gril a vysoký oheň
Optimální teplota grilu je rozhodující. Maso nejdříve opečte zprudka, ideálně na
250 - 300 stupňů. Pokud žhne až moc, nechte jej trochu vychladnout. Dopékejte ale
mimo nejsilnější žár. Kuřecí maso se griluje na nižším ohni, ryby na středním a steaky na
vysokém. U zeleniny platí, že by se neměla grilovat přímo nad ohněm.
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4) Maso se nám připéká
Pomažte mřížku grilu olejem a následně na ni položte maso. Tím přilnavost masa o hodně zmírníte. Zároveň ale maso zbytečně brzy neodtrhávejte od roštu, samo se odlepí,
jakmile se zatáhne.
5) Po ugrilování maso ihned krájíme
Chápeme, že po veškeré leckdy zdlouhavé přípravě a grilování máte už nesmírnou chuť
se do masa zakousnout, ale vydržte to ještě pět minut. Nechte maso odpočinout pod
alobalem. Nevyteče vám tak ven šťáva, ale naopak se uvolní do masa.
6) Krájíme tenké nebo naopak tlusté plátky
Jak silné kousky masa grilovat? Záleží na druhu masa. Kuřecí či vepřové by mělo být
maximálně dva centimetry vysoké, hovězí steak ale může mít až tři centimetry, docílí se
tak co největší šťavnatosti.
7) Maso často obracíme a pro jistotu do něj ještě pícháme
Nebuďte netrpěliví a obraťte maso za dobu grilování jen jednou, maximálně dvakrát.
Neotáčejte maso pořád do kola a už vůbec do něj nepíchejte, zbytečně tak maso ochuzujete o šťavnatost, která se drží uvnitř. Pokud máte na grilu poklop, tak ani ten často
nezvedejte.
Zdroj: https://www.novinky.cz/

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Výsevní kalendář 2017
květen

Po zmrzlících vysazujeme na záhony okurky, cukety, dýně, rajčata, papriky,
lilky. Pro pozdní sklizeň vyséváme mrkev, saláty, červenou řepu.

červen

Ještě stihneme vysít mrkev, černou ředkev, červenou řepu, kedlubny, zelí
nebo růžičkovou kapustu pro pozdní sklizeň.

červenec

Můžeme vysévat pekingské nebo čínské zelí, špenát a salát. Radujeme se ze
sklizně a užíváme si plodů zahrady.

srpen

Vyséváme listovou zeleninu (polníček, rukola, špenát), případně ředkvičky
a černý kořen (sklizeň v příštím roce).

září

Vyséváme listovou zeleninu (polníček, rukola, špenát). Sklízíme a uskladňujeme nebo zamrazujeme zeleninu.

říjen

Radujeme se ze sklizně pozdní zeleniny, upravujeme záhony. Sklízíme
a uskladňujme nebo zamrazujeme zeleninu. Hnojíme a ryjeme záhony.

listopad

Sázíme česnek. Hnojíme a ryjeme záhony. Můžeme vysévat ozim pro jarní
sklizeň (karotka, petržel, cibule, salát…).

prosinec

Odpočíváme. Doma na parapetu můžeme pěstovat řeřichu, rukolu nebo jiné
bylinky, které jsou zdrojem vitamínu C.

leden

Odpočíváme a připravujeme se na nový hospodářský rok, který začíná v únoru. Prohlédneme zásobu semen a stav zahradnického náčiní.
(čerpáno z internetu www.pestujemezeleninu.cz)
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Klub českých turistů Chvalkovice na Hané zve na

XXXV. ročník DÁLKOVÉHO A TURISTICKÉHO POCHODU
Z CHVALKOVIC U BUČOVIC DO CHVALKOVIC NA HANÉ
sobota 10. června 2017
Prezence na start pěší trasy:

od 06.00 do 10.00 hodin za kulturním domem ve Chvalkovicích u Bučovic.
Prezence na start cyklotras:
od 7.00 do 10.00 hodin na hřišti TJ Sokol ve Chvalkovicích
na Hané.
Prezence na start koňské trasy: od 7.00 od 10.00 hodin na hřišti TJ Sokol ve Chvalkovicích
na Hané.
Místo startu:
Turistické trasy za kulturním domem ve Chvalkovicích u Bučovic.
Cyklotrasy fotbalové hřiště TJ Sokol ve Chvalkovicích na Hané.
Místo cíle:
Fotbalové hřiště TJ Sokol ve Chvalkovicích na Hané do 18.00 hodin.

Doprovodný program v cíli:
Od 16.00 hodin – losování TOMBOLY.
Od 17.00 hodin – vystoupení ženské hudební skupiny SCHOVANKY.
Od 19.00 hodin – k poslechu a tanci hraje hudební skupina CECH z Brna.
Další sdělení a upozornění pro účastníky:
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. Pochod není závod! Čas ani
pořadí není rozhodující. Důležité je projít celou trať a odnést si trvalé vzpomínky na hezky
prožitý den.
Pochod se koná za každého počasí!!!
Nezapomeňte dobře vyšlápnuté boty a hlavně dobrou náladu.
Zajištění dopravy z Chvalkovic na Hané do místa startu: U druhého spoje budou vypraveny dva autobusy!!!

Chvalkovice na Hané
Ivanovice na Hané ČSAD
Vyškov – nádraží ČSAD
Vyškov – Agrodům

Odjezd
1. spoj
5:45
5:55
6:15
6:20

Odjezd
2. spoj
7:15
7:25
7:45
7:50

Odjezd
3. spoj
8:45
8:55
9:15
9:20

Vážení turisté, přátelé, děti, rodiče, mladí i ti dříve narození - přijďte a zůčastněte se našeho
XXXV. ročníku pochodu z Chvalkovic do Chvalkovic. Udělejte něco pro svoje zdraví, nebudete
litovat! Srdečně zvou pořadatelé pochodu.
ZDRÁVI DOŠLI!!!
Drahoš Baláš, předseda KČT Chvalkovice na Hané
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TK Dance Flow, o.s.
Ivanovice na Hané
Úspěšná taneční sezóna 2017 se blíží do finále
Členové tanečního klubu na začátku roku finišovali a pilně trénovali na novou soutěžní
taneční sezónu. Nejdříve předvedli na veřejnosti 14 nových tanečních choreografií - skupinových, miniformací i sólových, na různých kulturních a společenských akcích. Naposledy potěšili ivanovické diváky svým vystoupením v květnu ke dni matek. Vystoupení jsou pro skupiny velmi důležité, zde si mohou vyzkoušet, co se od září naučili, vychytají chyby, získají sebedůvěru
a potom, hurá na soutěže. Soutěžní sezónu zahájili skupiny MINI, JUNIORKY a AGENTKY
v březnu a hned z první soutěže přivezli zlaté medaile.
Přehled výsledků z tanečních soutěží 2017
Excelent cup Dolní Benešov
- 1. místo MINI – Džungle – pompony
- 1. místo JUNIORKY – Junior cheer – pompony
- 3. místo duo – Nella Kyprová a Amálka Pospíšilová – disko
Podhostýnský pohár Bystřice pod Hostýnem
- 5. místo AGENTKY Pompony 2017 – pompony
- 1. místo sólo Nikola Dostalíková – mažoretka
- 8. místo sólo Aneta Ptáčková – pompony
O litovelský pohárek Litovel
- 5. místo MINI – Džungle
- 4. místo JUNIORKY – Junior cheer
Všetulská hůlka Holešov - 3. místo MINI - Džungle
- 2. místo JUNIORKY – Junior cheer
- 4. místo AGENTKY – Pompony 2017
MIA Festival Otrokovice semifinále
- 2. místo MINI – Džungle
- 3. místo MINI – Šmoulové – show dance
- 3. místo JUNIORKY – Juice Wiggle – disco
- 2. místo sólo Květoslava Mihoková – pompony
MIA Festival Brno semifinále - 1. Místo JUNIORKY – PROFI – Juice Wiggle
- 2. místo JUNIORKY – PROFI – Junior cheer
- 2. místo MINI – Džungle
- 2. místo MINI – Šmoulové
- 1. místo duo – Anežka Truchlíková a Bára Šebková – disko
- 1. místo Duo PROFI – Amálka Pospíšilová a Nella Kyprová – disko
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2. místo sólo Magdalena Lukešová – pompony
3. místo sólo Barbora Večeřová – pompony
2. místo sólo Eva Lužná – mažoretka

MIA Festival Olomouc semifinále
- 1. místo sólo Magdalena Lukešová – pompony
- 1. místo sólo Aneta Ptáčková River flows in you – výrazový tanec
- 2. místo AGENTKY – Cesta kolem světa – show denc
- 2. místo sólo Květoslava Mihoková – Mueve la colita – pompony
- 3. místo sólo Aneta Ptáčková – I dont wanna go – pompony
Summer dance cup Boskovice mezinárodní taneční soutěž
- 1. místo MINI – Džungle
- 2. místo MINI – Šmoulové
- 1. místo JUNIORKY – Junior cheer
- 4. místo JUNIORKY – Disko Juce Wiggle
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Pěkná umístění na oblastních, pohárových, republikových a mezinárodních tanečních
soutěžích nejsou zadarmo. Skrývají se za nimi hodiny tvrdé dřiny a někdy i slzičky a vzdor
na trénincích a soustředěních. Trenérka skupiny BABY, MINI a JUNIORKY Lucie Válková se
snaží dětem tréninky zpestřit různými zábavnými prvky a hrami a umožňuje dětem zařadit
do choreografií jejich nápady. Nenechá je usnout na vavřínech, když si ze soutěží přiváží
medailová umístění a neustále je motivuje k další práci a lepším výkonům. Práce s dětmi není
jednoduchá, ale osvědčený systém tréninků a soustředění přináší své ovoce.
20. 5. se skupiny MINI a JUNIORKY zúčastnili největší pohárové soutěže v ČR SUMMER
DANCE CUP BOSKOVICE 2017, které se zúčastnilo 2300 tanečníků z celé české a slovenské republiky. Těší nás, že jsme i v tak obrovské konkurenci uspěli a přivezli si 2 zlaté, 1 stříbrnou medaili a 4. místo.

Vyvrcholením letošní taneční sezony bude účast ve fiále MIA Festivalu v pražské Lucerně,
do kterého jsme se probojovali ve 3 semifinálových kolech se všemi soutěžními choreografiemi. Do Prahy 2. 5. pojedou, dle vlastního uvážení a možností klubu, skupiny MINI a JUNIORKY se 3 společnými choreografiemi. Na finále jednotlivců 10. 5. do Olomouce pojedou
2 dua a 3 sóla. Mezinárodní konkurence bude velká a obhájit první a třetí místo z loňského
roku nebude lehké. Ale už jen samotný fakt, že jsme se již 4 roky po sobě probojovali do finále
této mezinárodní prestižní soutěže je pro náš taneční klub z malého města velkým úspěchem
a úspěšnou reprezentací Ivanovic na Hané. Držte nám palce, budeme to potřebovat.

POZVÁNKA - pozvánka - POZVÁNKA - pozvánka - POZVÁNKA
Taneční klub Dance Flow,z.s. srdečně zve širokou veřejnost 23. 6. 2017 v 18 hod na závěrečné, taneční vystoupení do Kulturního domu v Ivanovicích na Hané. Zveme všechny, kteří mají rádi tanec a chtějí s námi strávit podvečer plný tance a hudby. Svá soutěžní
a i speciální vystoupení, si pro Vás připravily všechny skupiny tanečního klubu a hosté.

POZVÁNKA - pozvánka - POZVÁNKA - pozvánka - POZVÁNKA

Za vedení TK Dance Flow,z.s. Lucie a Vlasta Válkovi
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TJ SOKOL
Sokolská šlapka
Týden před konáním Sokolské šlapky nebylo počasí příznivé. Bylo to téměř na zimní
výbavu. Nicméně jsme všichni věřili, že 8. 5., nás počasí nezklame. Jelikož toto datum letos
vycházelo na pondělí, byly takové názory, abychom to přesunuli na neděli. Ale nedali jsme
se přemluvit a drželi se našeho osvědčeného data. A vyplatilo se. Od rána bylo relativně
hezky. Teplota vystoupala i k 17°C. Na 9. ročník zavítalo 210 cyklistů. (Loni 216). Sice mírný pokles, ale pokud budeme držet počet kolem 200, budeme spokojení.
Trasy jsme letos volili v délce 15, 35 a 60 km. Byly zveřejněny tak 14 dní předem na
internetu (což se jevilo jako dobrá zkušenost z loňska). Jednalo se o doporučené trasy,
v podstatě bylo důležité projet dle zvolené délky trasy kontrolními body. 1. kontrolní stanoviště u bazénu Nezamyslice, 2. Měrovice – naproti úřadu, 3. Lobodice – Moravský most.
V cíli byli děti i dospělí odměněni. Dále zde čekalo občerstvení – pivo, nealko, steaky
a klobásy.
Myslím, že byli všichni s akcí spokojeni. Díky všem organizátorům a návštěvníkům také.
Veronika Krylová, starostka T. J. Sokol Ivanovice na Hané
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Pohádkový les letos nebude
Omlouváme se všem rodičům a dětem, kteří se těšili na další ročník pohádkového lesa,
který pravidelně pořádáme na přelomu srpna a září. Letošní ročník bohužel nebudeme
schopni uspořádat vzhledem k nedostatku pořadatelských sil...
Věříme ale, že se nám na tradici povede navázat hned následující rok.

Rhythmickgym
Jsem ráda, že se u dětí projevil soutěžní duch a na začátku dubna jsme se zúčastnili
župního přeboru ve sportovní gymnastice a šplhu. Holky předvedly krásné výkony. Hrazda, kladina, přeskok a akrobacie je nezastavily. Ze sportovní všestrannosti jsme si odvezli
medaili.
Zamířili jsme i na taneční soutěž, a to na semifinále MIA festival. Byla to naše první
soutěž, kde jsme sbírali zkušenosti. Ale byli jsme i mile překvapeni. Linda Matoušková si
vybojovala postup do finále.
Připravujeme se na závěrečnou besídku, která se uskuteční 23. června 2017
v 17.00 hod. v sokolovně v Ivanovicích na Hané a na konci srpna se rozloučíme s prázdninami soustředěním.
Více informací: http://tsrhythmickgym.webnode.cz/
Eliška Trněná, trenérka Rhytmickgym

Florbal starší žáci
Po třech letech účasti v sokolské soutěži oblastního přeboru mladších žáků, letos chlapci poprvé hráli v kategorii starší žáci a dorostenci. Věkový rozptyl je tady poměrně velký
13 až 17 let. Protože většina kluků patří do kategorie třináctiletých a pár dokonce dvanácti2/2017
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letých, neočekával jsem žádné výsledky a spíše jsem počítal s „nakládačkou“ od soupeřů.
Nakonec se moje skepse nepotvrdila. Sokolíci se umístili na druhém místě brněnského
regionu a Hromek David byl na třetím místě ve střelcích.
Tým postoupil, stejně jako dva roky předchozí, do oblastního turnaje východ (což je celá
Morava). Ten se uskutečnil taktéž v Brně, a to 8. dubna. Po vyrovnaných zápasech nakonec
vybojovali třetí místo. I zde se umístil náš hráč mezi nejlepšími střelci, tentokrát to byl Michal
Krupica, taktéž na třetím místě.
Na fotografii je část týmu, co se zúčastňoval soutěže:

Zleva: Krupica Michal, Křivánek Lukáš, Závadský Ondřej, Hromek David, Burian Jindřich,
Doležel Radim, klečící: Holomek Lukáš, ležící: Novák Šimon, Suchomel Lukáš.
Trénujeme dvakrát týdně v neděli a ve středu od 17 do 18 hodin. Hrají zde chlapci ročníky 2002-2005.

Florbal mladší žáci
Od loňského září začal trénovat mladší děti p. Dušan Medek. Uvolil se věnovat dětem
svůj volný čas, protože mezi dětmi je o florbal zájem, jen nejsou dospělí, kteří by se jim
věnovali. Zatím chodí do sokolovny a jsou to ročníky 2006 až 2008.
Pokud budou mít děti zájem, mohou si přijít zahrát. Stačí obuv do haly a „florbalka“.
Trénink je jednou týdně ve středu od 16 do 17 hodin.
Petr Burian, trenér a vedoucí florbalu děti
Navštivte naše stránky: www.sokolivanovice.wz.cz
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FBC Sokol Ivanovice na Hané B – sezóna 2016/17
Pohled do tabulky a konečné pořadí Sokolů „B“ v Jihomoravském přeboru mužů napoví, že sezóna nebyla nijak bodově zázračná, ale každý z hráčů ví, že to nebyl lehký rok.
Dvanácté pořadí tabulky soutěže ze třinácti týmů nebyl standart a hlavně cíl. Jako každý rok
jsme tvrdě bojovali v každém zápasu a chtěli jsme urvat body se všemi protivníky. Bohužel
ne vždy, se nám to povedlo.
Před začátkem sezóny jsme se museli připravit na rozšíření tabulky soutěže asi o 5 týmů
navíc, kde došlo k rozšíření soutěží a smyslem bylo, udělat za dvě sezóny rozsáhlejší tabulku, která by se pak rozdělila na dvě skupiny. Tím pádem se nám navýšila konkurence
týmů i cesty, na které jsme nebyli v přeboru tolik zvyklí a třeba jen do Valtic, jsme letos jeli
čtyřikrát, což nás stálo více času a sil. Někteří soupeři byli pro nás oříškem a FK Orel Telnice
B (postoupili do vyšší soutěže) byl i jeden z nich. Zkušení muži postoupili do přeboru z nižší
ligy a tým složený z bývalých hráčů prvoligových brněnských Hattricků, nás přesvědčil velkou kvalitou a každému týmu ukazovali, že ještě dlouho budou postupovat soutěžemi výše
a jejich hra byla na mnohem lepší úrovni než ostatní týmy. Porážely týmy výsledky s dvojcifernými čísly, což nebylo příjemné, ale museli jsme se s tím vyrovnat jako každý jiný tým.
Měli jsme i silné zápasy proti týmům z první půlky tabulky a ukázali jsme bojovnost a sílu, ale
bohužel jich bylo méně než těch co jsme nezvládli. Určitě jsme nebyli o třídu lepší nebo horší,
ale spíše nám chybělo kousek štěstí k tomu poslednímu kroku vyhrát. Z 24 zápasů jsme měli
úspěšnost 4 výhry, 4 remízy a 16 proher což nám zajistilo 16 bodů do tabulky. Určitě jsme
měli vyšší cíle a chtěli jsme se ukázat výš, ale kámen úrazu pro nás byly třetí třetiny, kde
jsme ve většině případů nezvládly tlak soupeře, a po drobných chybách se nám zápas obrátil
a nemohli jsme nic víc dělat, než zvednout hlavu a bojovat dál. Jako oporu týmu bych vyzdvihl hráče z Ivanovic, a to Lukáše Dočkala, který se vrátil po roce hostování z Bučovic a snažil
se svoji šikovností pomoct jak týmu A tak i B a za 11 zápasů nasbíral 19 bodů (11 branek
a 8 asistencí) a snažil se odehrát a pomoct jak to jen šlo. Mezi další opory určitě patřil i Michal
Jašíček s 20 body (12 branek a 8 asistencí).
Jako hrající trenér jsem si představoval lepší debut a očekávající cíle a výsledky se celkem rozplynuly a nesplnili jsme ten standartní střed tabulky přeboru jako v minulých letech.
Jsem ale rád, že jsem si mohl vyzkoušet i jiné úlohy, než jen hraní a vedení zápasu, ale do
budoucna bych přenechal zkušenějším personám týmu Ivanovic a soustředil se jen na hru.
Myslím si, že jsme ale v zápasech odevzdali maximum a nemáme se za co stydět. Škoda
byla jen přibývající marodka hráčů, která nás stála síly a hlavně body. Bohužel konkurence
stoupla a tím pádem se to podepsalo i na konečném pořadí.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem hráčům a rodinným příslušníkům, za pomoc
a podporu, a to jak při pořádání turnajů, ale hlavně za finanční podpory všech a hlavně Ivanovickému sokolu, bez kterého bychom neměli možnost hrát a všichni hráči a členové sokola
si jejich podpory velmi cenní.
Konečné tabulky florbalu mužů A i B najdete na: https://www.ceskyflorbal.cz/home
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem hráčům za vzornou reprezentaci Sokola a města Ivanovice na Hané v sezóně 2016/2017.
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Tabulka hráčů
#
Jméno

Z

B

A

KB

TM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

22
11
24
20
20
14
11
18
8
5
18
14
11
14
4
16
1

12
11
13
6
7
6
5
3
6
6
2
3
1
0
2
0
0

8
8
5
7
5
5
6
7
3
0
4
2
3
4
0
2
1

20
19
18
13
12
11
11
10
9
6
6
5
4
4
2
2
1

0
18
2
6
8
0
8
4
0
0
2
2
2
0
2
6
0

Michal Jašíček
Lukáš Dočkal
Jan Kouba
Lukáš Viktorin
Jan Landsmann
Dominik Hasala
Dušan Trnka
Tomáš Flöhsler
Tomáš Urbánek
Aleš Tvrdý
Dušan Kusala
Jiří Dočkal
Radek Zápařka
Vít Král
Jiří Pochylý
Petr Jašíček
Lubomír Kryl

Tabulka golmanů
#
Jméno
1.
Jan Landsmann
2.
Milan Novák

Z
2
22

min
78.00
858.00

V
1
3

BO
8
182

ø BO
4.00
8.27

SO
0
0

Za FBC Sokol Ivanovice B, Kouba Jan.

TJ Slovan Ivanovice na Hané
Kuželky
Oddíl kuželek hrál zápasy v Jihomoravském krajském přeboru, JmKP2
sever - skupina B. Domovskou kuželnou je Kuželna KK Rostex Vyškov, Brněnská 7, Vyškov.
Výsledky letošní sezony byly u našeho mužstva podstatně ovlivněny dlouhodobými zraněními našich hráčů. Zejména v základní části soutěže se jednalo o Zdeňka Tangela a Zdeňka Machalu. V nadstavbové části o 5. až 12. místo z devatenáctičlenného celkového pole
došlo k oslabení ještě o Radka Břouška. Celkové umístění na devátém místě celkově lze
považovat za úměrné kádru hráčů.
Konečné výsledky Kuželkářského oddílu Slovan Ivanovice na Hané v sezóně
2016/2017 JmKP 2:
5. KK Moravská Slávia Brno D 14 11 0 3 74,5:37,5 104,5:63,5 2493 22
6. KK Moravská Slávia Brno F 14 8 0 6 61,5:50,5 91,5:76,5 2355 16
7. SK Brno Žabovřesky B
14 8 0 6 61,0:51,0 92,0:76,0 2414 16
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8.
9.
10.
11.
12.

KK Orel Telnice B
TJ Slovan Ivanovice n. H.
TJ Sokol Brno IV C
KK Moravská Slávia Brno E
KK Brno Židenice C

14
14
14
14
14

Pořadí jednotlivců našeho oddílu:
Jméno
Celkem
4.
LOUBAL Radek
424,2
22. SVOBODNÍK Milan
407,2
23. PATAKI Štefan
405,9
25. KUČERA Jan
404,1
30. POKORNÝ Ferdinand 402,2
45. LASOVSKÝ Pavel
378,9
46. ČEPIČKA Zdeněk
378,7
BŘOUŠEK Radomír
411
ORÁLEK Bohuslav
398,5

7
6
6
5
3

0
1
1
0
2

7
7
7
9
9

56,0:56,0
51,0:61,0
49,0:63,0
50,5:61,5
44,5:67,5

79,5:88,5
77,0:91,0
77,0:91,0
75,0:93,0
75,5:92,5

Dorážka
135,3
125,4
123,5
120
111,2
113,6
107,4
124,1
119,3

Chyby
6,8
7,1
8,5
7,5
11,7
9,7
11
7,3
9,3

Plné
288,9
281,8
282,4
284,2
291
265,3
271,3
286,9
279,2

2416
2403
2332
2354
2330

14
13
13
10
8

Maximum
-485
-473
-439
-446
-440
-413
-430
-435
-423

Podrobnější informace získáte na adrese: http://jmk.kuzelky.cz/
MVDr. Jiří Radoš, předseda TJ Slovan Ivanovice na Hané, z.s.

OZNÁMENÍ
PROSBA O SPOLUPRÁCI
Vážení spoluobčané, obracíme se na vás s prosbou o zapůjčení materiálů, které by
mohly být využity při zpracování knihy o vývoji našeho města v minulém a tomto století.
Jedná se hlavně o fotomateriály (ale třeba i písemné texty) v podstatě z jakýchkoli akcí,
které by pomohly ukázat, jak se v našem městě žilo. Jde například o akce, jakými bývalo Boží tělo, kácení máje, ostatky, divadla, výstavy a další kulturní, ale i další společenské a sportovní akce, ale také práce na zemědělských usedlostech. Kromě toho
také venkovní přestavby domů, podoba ulic, významných staveb v našem městě – tedy
v podstatě vše, co by připomnělo starším historii, a zároveň ji zaznamenalo pro mladší
generace. Připojte prosím krátké popisky (místo, datum – třeba i přibližné).
Pokud takovéto materiály máte a jste ochotni je zapůjčit, můžete je přinést buď do
knihovny paní Ivě Bednářové, případně na radnici paní Gabriele Hladké, nebo předat
osobně p. Stanislavu Bednářovi nebo Michaelu Konvičnému; případně je můžete zaslat
na e-mail: podoba.mesta@seznam.cz. Materiály budou okopírovány nebo oskenovány
a obratem vráceny zpět.
Za vaši spolupráci děkujeme.
M. Konvičný, St. Bednář
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INZERCE
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ŽÁKOVSKÁ AKADEMIE
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