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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní, konečně po letech, pořádná zima se s námi asi pomaličku loučí a všichni již
netrpělivě očekáváme příchod nejkrásnějšího ročního období – jara. Někteří tu „správnou“ zimu využili k běžkařským vyjížďkám za město, ti nejmenší si užili cestování do
školky na saních či bobech a nejvíc z nás si nasadilo brusle. Proto bych chtěl ještě touto
cestou poděkovat všem dobrovolníků z NK Rozvíz za jejich obětavou práci, kterou letos
odvedli při přípravě a udržování ledové plochy na Rozvízu, tak aby si ji naše děti, ale
i mnozí dospělí, mohli do sytosti užít a pořádně se vybruslit…
Jistě pozorujete, že práce na stavbě 8 pečovatelských bytů, se kromě pár silně mrazivých dnů, nezastavila a stále pokračuje podle plánu, tak aby byla předána ke konci
října letošního roku ke kolaudaci.
Návrh rozpočtu na letošní rok je připraven, zastupitelé jej dostali k nahlédnutí a případným připomínkám v předposledním únorovém týdnu. Letošní rozpočet bude „schodkový“ vzhledem k vyšším výdajům, které v letošním roce očekáváme. Jedná se především o již zmiňovanou výstavbu pečovatelských bytů (20 mil. Kč), dále pak během roku
dojde i na zateplení sportovní haly spojené s jejím částečným rozšířením a výměnou
zdroje vytápění (7 mil. Kč). Také proběhne výměna stávajícího rozhlasu za rozhlas digitální (2,4 mil. Kč). Na tyto akce jsme získali dotace z ministerstva životního prostředí
a ministerstva pro místní rozvoj, ale zbytek finančních prostředků musíme dofinancovat
sami z vlastního.
Z dalších investičních akcí, které jsme na radě města vybrali a doporučili pro letošní
rok, uvedu namátkou; oprava částí chodníků na ulici Osvoboditelů, chodníků na ulici Smetanova, vedle nově vzniklých parkovišť společnosti Bioveta a.s., oprava střechy na bytovém domě Tyršova 4, rekonstrukce místní komunikace ve Chvalkovicích na Hané, oprava
chodníků v areálu ZUŠ, demolice tří domů na Palackého náměstí, které jsme na konci
loňského roku koupili. Dále bude pokračovat další etapa rekonstrukce sousoší sv. Floriána
- letos výroba 1-2 kopií zbývajících tří soch, pokračovat bude i výměna starého veřejného
osvětlení za LED světla v dalších ulicích města. Pokud budeme stejně úspěšní jako v loňském roce a získáme dotaci na stavbu dětského hřiště z rozpočtu MMR, pak by vzniklo
hřiště na návsi ve Chvalkovicích na Hané. Předpokládáme i pokračování opravy poslední
báně našeho kostela a v rámci zvyšování bezpečnosti našich dětí další umístění min. dvou
kamer na frekventovaná místa našeho města – u základní a mateřské školy.
Stále ještě nevím, zda nás už konečně v letošním roce bude čekat tolik slibovaná
rekonstrukce průtahu; realizace této stavby je stále ve stádiu administrativního jednání
mezi ŘSD a stavebními úřady. Mám za to, že naplánované práce je hodně a teď ji jen
zbývá v letošním roce úspěšně realizovat.
Vážení občané, zima snad opravdu pomalu končí a já Vám přeji v nadcházejícím
období hodně jarní pohody, zdraví a spoustu sluníčka.
Ing. Drobílek Vlastislav
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
38. jednání rady města se konalo dne 8. 12. 2016 a rada města:
- schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,
č. 040026/16/OKH, pro JSDH Ivanovice na Hané na financování dopravního automobilu,
- schválila poskytnutí finančního daru pro MŠ Ivanovice na Hané, který poskytne společnost
QUANTUM, a.s. Vyškov, a to na základě uzavřené smlouvy mezi MŠ Ivanovice na Hané
a společností QUANTUM, a.s. Vyškov,
- schválila poskytnutí finančního daru pro ZŠ Ivanovice na Hané, který poskytne společnost
QUANTUM, a.s. Vyškov, a to na základě uzavřené smlouvy mezi ZŠ Ivanovice na Hané
a společností QUANTUM, a.s. Vyškov.
39. jednání rady města se konalo dne 21. 12. 2016 a rada města:
- schválila prodloužení termínu předložení vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku do
31. 3. 2017, ve výši 500 000,- Kč, Římskokatolické farnosti Ivanovice na Hané na opravu
bočních věží kostela sv. Ondřeje,
- schválila Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů Městské policie Ivanovice na Hané, uzavřenou mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Dětkovice, kdy bude Městská policie Ivanovice
na Hané sledovat a vyhodnocovat události z kamerového systému umístěného v obci Dětkovice, a to formou dálkového přístupu.
40. jednání rady města se konalo dne 12. 1. 2017 a rada města:
- schválila RO č. 7/2016 – vlastní, a to na základě skutečných potřeb a výsledků hospodaření
za období 1 – 12/2016 a nutných výdajů na dofinancování sociálních služeb, pojistného
a nižší dotace z ÚP ve Vyškově, kdy došlo k dorovnání v jednotlivých kapitolách,
- vzala na vědomí informaci o stavu účtu města Ivanovice na Hané a předběžný výsledek
hospodaření za rok 2016,
- doporučila ZM Ivanovice na Hané revokovat usnesení ZM, kterým byla převedena dětská
hřiště pro MŠ do majetku MŠ Ivanovice na Hané zpět do majetku města Ivanovice na Hané,
- schválila „Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací sportovním a zájmovým organizacím“
na rok 2017,
- schválila poskytnutí finanční dotace na akci „Posezení se seniory“ ve výši 12 000,- Kč, plánované akce pořádané organizací TJ Sokol Ivanovice na Hané vzala na vědomí,
- schválila změnu použití finančních prostředků, ve výši 8 000,- Kč, pro MC Rarášek
- schválila zadávací dokumentaci na akci „protipovodňová opatření města Ivanovice na
Hané“,
- schválila záměr odprodat část pozemku p.č. 2500/7, v k.ú. Chvalkovice na Hané, doporučila
zastupitelstvu města schválit odprodej na zasedání zastupitelstva města,
- neschválila smlouvu o věcném břemeni mezi městem Ivanovice na Hané a společností
E.ON Distribuce, České Budějovice na umístění kabelového vedení NN, uzemňovací vedení a pilíře, na pozemku p.č. 1524/2 v k.ú. Ivanovice na Hané, a to z důvodu odprodeje tohoto
pozemku,
- doporučila projednat řešení odvodnění zpevněné plochy u domu Malinovského 769/43 se
zástupci bytového domu a poté navrhnout řešení,
- doporučila upřesnit jednotlivé požadavky MŠ a ZUŠ na vybavení a opravy v roce 2017
a poté je zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2017,
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-

schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč, pro společnost DOTYK II,
schválila žádost společnosti INFOS LEAS, s.r.o. na provedení úprav telekomunikačního vedení bytového domu Osvoboditelů 165, Ivanovice na Hané, za roční nájem ve výši 1 000,- Kč
+ DPH,
vzala informaci na vědomí návrh vedoucího kina na pořízení nového ozvučení a promítacího
přístroje v letním kině,
vzala na vědomí nabídku společnosti HITL na zakoupení samojízdné sekačky JOHN DEER
Z540R.

41. jednání rady města se konalo dne 8. 2. 2017 a rada města:
- schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč pro ROSKU Přerov z.p.s.,
- schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč, pro Klub PAPRSEK z.s., na
rok 2017,
- schválila poskytnutí finančního příspěvku pro Apoštolskou církev, KC Naděje Bučovice, na
rok 2017, ve výši 20 000,- Kč,
- schválila poskytnutí finančního příspěvku do Nadace varhany do katedrály Sv. Víta, ve výši
3 000,- Kč,
- neschválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč pro MS Chvalkovice na
Hané, na rok 2017,
- schválila záměr odprodeje pozemku p.č. 2500/35 o výměře 8 m2, v k.ú. Chvalkovice na
Hané, za cenu 50,- Kč/m2, s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující,
- schválila záměr odprodeje pozemku, v k.ú. Chvalkovice na Hané, p.č. 253/154 o výměře
41 m2 cenu 50,- Kč/m2, s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující,
- schválila smlouvu o zřízení věcného břemene, na umístění kioskové trafostanice a kabelového vedení na ul. Rostislavova, uzavřenou mezi společností E.ON Distribuce České Budějovice, a.s. a městem Ivanovice na Hané, za jednorázovou úhradu ve výši 2 500,- Kč + DPH,
- schválila návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. a městem Ivanovice na Hané, na uložení optického kabelu, pro
společnost fischer s.r.o., za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč + DPH,
- neschválila záměr směny pozemků, které jsou ve vlastnictví města Ivanovice na Hané s pozemky, které vlastní pan Kamil Jung, bytem Velké Bílovice,
- neschválila pořízení nabízených produktů společností ORNAMENTO (mobiliář),
- neschválila nabídku společnosti JAS AIR, s.r.o. na pořízení leteckých snímků města,
- pověřila místostarostu města, MVDr. Lysáka, projednáním variant řešení s ředitelem společnosti Bioveta a.s., Ing. Bittnerem, CSc., a se záměry vedení města Ivanovice na Hané
s danou lokalitou (domy na Palackého náměstí).
42. jednání rady města se konalo dne 22. 2. 2017 a rada města:
- schválila záměr odprodeje pozemků p.č. 1226/1, 1900/1, 1900/110 a 1901/11 (část dle GP)
za cenu 75,- Kč/m2 v k.ú. Ivanovice na Hané,
- schválila udělení výjimky na navýšení počtu dětí z 25 na 27 dětí ve třídě Broučci, pro MŠ
Ivanovice na Hané,
- schválila jako zhotovitele kuchyňských linek pro 8 bytů v PČB, firmu ADI interiér s.r.o., Brno,
za nabídkovou cenu ve výši 350 656,- Kč bez DPH,
- schválila rozpočet Osadního výboru Chvalkovice na Hané ve výši 45 000,- Kč,
- schválila Zápis hlavní inventarizační komise, který se týkal inventarizace majetku města za
rok 2016 a návrhy na vyřazení majetku a způsob likvidace,
6
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schválila poskytnutí mimořádné dotace, ve výši 10 000,- Kč, pro TJ Slovan Ivanovice na
Hané, na úhradu nákladů zvýšené spotřeby energií na sportovišti na Rozvízu, které vznikly
veřejným bruslením,
schválila jako zhotovitele projektové dokumentace „Podélná parkovací stání v ulici Mlýnská“
společnost CENTROPROJEKT GROUP s.r.o. Zlín za nabídkovou cenu ve výši 119 790,- Kč
s DPH a pověřuje starostu města zasláním objednávky,
schválila pořízení žacího stroje JOHN DEER Z540R, od společnosti HITL Dobelice, za nabídkovou cenu 199 980,- Kč a rovněž i zakoupení mulčovací sady ve výši 11 780,- Kč,
schválila rozdělení finančních částek mezi jednotlivé NNO, dle doporučení sportovní komise
rady města,
doporučila zastupitelstvu města schválit navržený rozpočet města Ivanovice na Hané, na rok
2017,
vzala na vědomí informaci o termínu konání a programu zastupitelstva města,
schválila záměr směny pozemků s farností římskokatolickou Ivanovice na Hané a to, pozemky parc.č. 894/45, 894/35, 894/52 a 2686, v k.ú. Ivanovice na Hané, o celkové výměře 3598
m2 za pozemky ve vlastnictví města o přibližně stejné výměře,
schválila návrh Smlouvy o dílo, mezi městem Ivanovice na Hané a společností OsmoDry
s.r.o. Dřínov – odstranění vlhkosti v budově MŠ Chvalkovice na Hané.
Ing. Jan Kovář, tajemník MěÚ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané, konaného
dne 08. 12. 2016 v 17.00 hod. v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města schvaluje program, způsob diskuse a způsob hlasování na 13. veřejném zasedání Zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 1.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města schvaluje pracovní předsednictvo na 13. veřejném zasedání zastupitelstva města ve složení Ing. Vlastislav Drobílek, MVDr. Josef Lysák, Mgr. Ing. Ivana Lasovská,
Pavel Vaculík a Bohumil Čumpl.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 2.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Jozefa Konkola a Milana Říhu,
zapisovatelkou paní Šárku Němcovou, kontrolou správnosti přijímaných usnesení na
13. zasedání Zastupitelstva města pověřuje Miroslava Měrku.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 3.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti Rady města za 4. čtvrtletí roku 2016.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 4.
1/2017
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Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce Zastupitelstva města a Rady města
na 1. čtvrtletí roku 2017.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 5
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti osadního výboru za rok 2016.
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2016.
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2016.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 6.
Návrh na usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku parc.
č. 1669, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1109 m2, jehož součástí je stavba, budova
č.p. 32 v části obce Ivanovice na Hané, k. ú. Ivanovice na Hané, za kupní cenu 2.430.000,- Kč.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 7.
Návrh na usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku parc.
č. 1668, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 997 m2, jehož součástí je stavba, budova
č.p. 33 v části obce Ivanovice na Hané, k. ú. Ivanovice na Hané, za kupní cenu 965.000,- Kč
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 8.
Návrh na usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku parc.
č. 1670, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 908 m2, jehož součástí je stavba, budova
č.p. 31 v části obce Ivanovice na Hané, rodinný dům a dále pozemek, par. č. 1671, zahrada
o výměře 451m2 v k. ú. Ivanovice na Hané za kupní cenu 1.860.000,- Kč.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 9.
Návrh na usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 336 (ostatní plocha) v k. ú.
Ivanovice na Hané do vlastnictví kupujícího za kupní cenu 75 Kč/m2. Pozemková část má
přibližnou výměru 15m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 10.
Návrh na usnesení č. 11:
Zastupitelsvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1524/2 (zahrada) o výměře 1012 m2
v k. ú. Ivanovice na Hané do vlastnictví kupujícího, cenu 75.900,- Kč.
Odůvodnění kupní ceny. Cena pozemku je oproti ceně stanovené znaleckým posudkem
č. 2680-034/2015 zpracovaným Ing. Vladimírem Šindelářem nižší. Tímto znaleckým posudkem byla cena stanovena na 151,87 Kč/m2. Zastupitelstvo města přihlédlo k tomu, že pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy, že pozemek je z obecní komunikace obtížně
8
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přístupný a zejména také k tomu, že obdobně situované pozemky, které byly dlouhodobě
užívány majiteli přilehlého rodinného domu, se dříve prodávaly za cenu 75,- Kč/m2.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 11.
Návrh na usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Mateřskou školou, příspěvkovou organizací se sídlem Mlýnská 360, 683 23 Ivanovice na Hané, IČO 70991596, zastoupenou ředitelkou školky Marcelou Svobodníkovou, jako obdarovaný 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.
Dále bylo hřiště doplněno o prvky, které byly požadovány ředitelkou školy:
sedák k lanovce, špalkový výlez za rampu a úprava prvku mašinka 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 12.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, změny závazných ukazatelů rozpočtu města
Ivanovice na Hané pro rok 2016 vlastní rozpočtové opatření č. 5/2016 – vlastní, zvýšení na
straně příjmů i výdajů o 5 000 000,- Kč:
v oblasti příjmů:
8123 – dlouhodobé přijaté úvěry
5 000 000,Celkem
5 000 000,-.
V oblasti výdajů:
3419 – dofinancování oken, záloha 2017 TJ Slovan
3421 – snížení nespecifikované rezervy
3619 – výkupy nemovitostí Pal. náměstí
3699 – snížení FP na výstavbu PČB
5311 – dofinancování nákladů na montáž kamery
Celkem

97 000,-97 000,5 335 000,-345 000,10 000,5 000 000,-

Zastupitelstvo města stanovuje starostu města jako osobu odpovědnou za provedení nezbytných změn rozpočtu a plnění přijatého usnesení.
Dále Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k provedení nezbytného rozpočtového
opatření u přechodného období – závěru roku 2016 a následně ukládá toto rozpočtové opatření předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 13.
1/2017
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Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o úvěru, registrační číslo 99016401869, mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, zastoupenou Ing. Lubomírem Maťákem, ředitelem pobočky Vyškov, a městem Ivanovice na Hané,
se sídlem Palackého náměstí 796/11, Ivanovice na Hané, PSČ 683 23, IČO 00291846, zastoupeným Ing. Vlastislavem Drobílkem, starostou města, na výši úvěru 5 000 000,- Kč. Úvěr
bude použit výhradně k účelu spolufinancování nákupu nemovitého majetku – pozemek
p.č. 1670, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 908 m2, jehož součástí je stavba, budova
č.p. 31 v části obce Ivanovice na Hané, rodinný dům, pozemek p.č. 1671, zahrada o výměře
451 m2, nemovitosti zapsány na LV č.1804, k.ú. Ivanovice na Hané, dále pozemek p.č. 1668
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 997 m2, jehož součástí je stavba, budova č.p. 33 v části obce Ivanovice na Hané, rodinný dům, nemovitosti zapsány na LV č.628, k.ú. Ivanovice na
Hané, dále pozemek, p.č.1669 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1109 m2, jehož součástí je stavba, budova č.p. 32 v části Ivanovice na Hané, rodinný dům, nemovitosti zapsána na
LV č. 818, k.ú. Ivanovice na Hané.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 14.
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, rozpočtové provizorium na r. 2017, kterým
se bude hospodaření města Ivanovice na Hané řídit od počátku roku 2017 do schválení
rozpočtu na rok 2017 a to za těchto podmínek:
od počátku roku 2017 do schválení rozpočtu v I.Q. 2017 se bude řídit skutečnými příjmy
a výdaji r. 2016 ve výši 1/12 rozpočtu roku 2016, s výjimkou financování výstavby pečovatelských bytů.
Do schválení rozpočtu na rok 2017 nebudou zahájeny nové investiční akce.
Ukládá starostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 15.
Návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 o obcích, v platném znění, vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 16.
Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo města schvaluje podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 84 odst. 2u) peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon
funkce členů výborů a komisí v celkové částce 19.500,- Kč.
Ukládá starostovi města a tajemníkovi plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 17.
Zpracovala: Šárka Němcová
* Upraveno vzhledem k ochraně osobních údajů.
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MÍSTNÍ POPLATKY
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 činí 500 Kč/osoba/rok; svoz 1x za čtrnáct
dní, každý lichý týden. Poplatek platí fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt,
cizinec pobývající na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců a osoba které byla udělena
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
Platba poplatku se vztahuje i na majitele, kteří na území města vlastní nemovitost – byt
nebo rodinný dům sloužící k individuální rekreaci, ve kterém není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, sazba činí 500 Kč/rok; svoz 1x za čtrnáct dní, každý lichý týden.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do
30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. 2017.
Svoz popelnicových nádob na nové známky začne platit od 1. 4. 2017.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 a 2/2016
Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31. 3. 2017.
Sazba poplatku činí:
za každého psa téhož držitele v rodinném domě
150 Kč
za psa chovaného téhož držitele v bytovém domě
300 Kč
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
100 Kč
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den,
kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů
ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích

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.
1/2017
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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

Opustili nás…
Ivanovice na Hané:
Stanislav Zdráhal
Drahomíra Lubínková
Ludmila Horáková
Zdeněk Zdráhal
Miroslav Pokorný
Milena Knappová

Zpracováno podle regionálního tisku.

45 let
85 let
87 let
62 let
72 let
93 let

† 01.01.2017
† 09.01.2017
† 18.01.2017
† 21.01.2017
† 30.01.2017
† 31.01.2017

Občané spojeni s Ivanovicemi na Hané:
Miroslav Jasinský
76 let
† 25.01.2017
Dobroslava Ševčíková
86 let
† 28.01.2017
Jarmila Čechová
84 let
† 31.01.2017
MUDr. Marie Petříková
91 let
† 04.02.2017
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Blahopřání ke zlaté svatbě
Kdysi jste si prstýnky dali a už je to pár let ...
Dne 07. 01. 2017 se manželé Ing. Lubomír Kryl a Eliška
Krylová dožili významného životního jubilea 50 let společného života - zlaté svatby.

65 let společného života – kamenná svatba
Kdo chce strávit 65 společných let, může se inspirovat manžely Františkem a Boženou Nadymáčkovými z m. č. Chvalkovice na Hané, kteří dne 23. února 2017 oslavili kamennou
svatbu.
12
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Oběma manželským párům přejeme k jejich vzácným životním jubileím především pevné zdraví a ještě mnoho společných let strávených v kruhu své rodiny a přátel.
Marie Konečná

MĚSTSKÁ KNIHOVNA IVANOVICE NA HANÉ
V ROCE 2016 - STATISTIKA
adresa:
Mlýnská 367, 683 23 Ivanovice na Hané
telefon:
517 363 397
knihovnice:Ivana Bednářová
zřizovatel: město Ivanovice na Hané
e-mail:
knihovna@ivanovicenahane.cz, http://www.ivanovicenahane.wz.cz
on-line katalog: http://knihovna.ivanovicenahane.cz/
Příspěvek na nákup knih a časopisů v roce 2016 činil: 59 542,- Kč
Knihovna:
počet docházejících periodik:
přírůstek knih celkem:
z toho - naučná pro dospělé:
- beletrie pro dospělé:
- naučná pro děti:
- beletrie pro děti:
Do knihovny se zaregistrovalo:
- z toho do 15-ti let:
Knihovnu navštívilo:
zapůjčeno bylo – knih a časopisů:
z toho – naučných knih pro dospělé
- beletrie pro dospělé
- naučné literatury pro děti
- beletrie pro děti
- časopisů
Počet uživatelů internetu:
Počet návštěvníků webu:
Počet vstupů do elektronického katalogu
Roční poplatek pro dospělé činí
pro děti a důchodce nad 70 let

Ivanovice n.H.
4
400
5
269
13
113
234 čtenářů
76
1 715 čtenářů
5 363
133
4 386
74
615
155
208
625
182
40,- Kč
20,- Kč

Chvalkovice n.H.
1
15
0
11
0
4
32
13
642
2 330
8
1 445
47
241
589
15,- Kč
7,- Kč

V knihovně jsou 4 veřejné stanice internetu, poplatek činí 15,- Kč na hodinu, 2,- Kč za tisk
stránky A4. Uživatelé si mohou zamluvit místo, nejdéle však na dvě hodiny. Doba prodlení
je maximálně 10 minut. Zamluvit si stanici je možno i telefonicky na čísle: 517 363 397.
Stejným způsobem lze rezervaci i zrušit.
Ivana Bednářová, knihovnice
1/2017
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NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
BELETRIE:
Luca Di Fulvio: Dítě, které v noci našlo slunce - Raühnval, bohaté knížectví ve východních Alpách. Mladý Marcus tam vede privilegovaný život jako syn zdejšího lenního pána. Až
do dne, kdy dojde ke strašlivému krveprolití, při kterém je vyvražděna celá jeho rodina i všichni
ostatní obyvatelé hradu. Marcus přežije díky pomoci Eloisy, dcery porodní báby, a prostí vesničané ho přijmou mezi sebe. Vláda krutého nového knížete však způsobí, že v Marcusově nitru
brzy začne zrát odvážný plán – chce bojovat za svobodný a spravedlivý život nejen pro sebe,
ale i pro všechny ostatní nevolníky…
Vítězslav Jareš: Hlavní role - Román přibližuje filmové zákulisí a odvrácenou stranu slávy. Filmová herečka Marie Polková, několikrát oceněná Českým lvem, si sáhne až na samé
dno. Jako klientka protialkoholní komuny se v rámci terapie musí vrátit k minulosti, která ji dostala až sem… Není to tak dávno, kdy Marie šla od úspěchu k úspěchu. Přesto touží po větší
výzvě. Po roli, která ji zapíše do historie. Zdá se, že její sen je nadosah…
Magda Váňová: Nebýt sám - Konrád vyrůstal u strýce a tety na malém městě a teprve
v dospělosti si uvědomil, jak byl osamělý, že zatrpklá teta a bezradný strýc mu rodinu nenahradili. Jeho citovou výchovu obstaraly tři dívky. Jen díky nim ho nepohltilo osamělé dětství, ale
přesto i v dospělosti Konráda svazuje podivná nesmělost a nerozhodnost.
Marie Doležalová: Kafe @ cigárko - Jak v době blogové vytvořit ze svého blogu fenomén, který se pro zástupy čtenářů stane čtvrteční drogou? Jak přetavit spontánní (rozuměj
úplnou náhodou vzniklý) nápad v prestižní Magnesii Literu? A jak dosáhnout toho, že vám lidi
za celý rok nenapíšou jediný negativní ohlas? Jednoduše: především nesmíte mít nic z toho
v úmyslu. Právě naopak! Vy musíte jen tak mimochodem uskutečňovat sen o vlastním blogu,
aniž byste si stavěli jakékoli vyšší cíle. Pak už zbývá jen pár dalších předpokladů…
Jiří Hájíček: Selský baroko - Příběh začíná zdánlivě nenápadně jednoho horkého léta
v zámeckém parku v Třeboni. Pavel Straňanský je genealog, který sestavuje v archivech rodokmeny, většinou pro zámožné emigranty, kteří ve staré vlasti hledají své kořeny. Jedna neobvyklá zakázka jej však přivádí do historie poměrně nedávné a před Pavlem náhle vyvstává
příběh vesnické krásky Rozálie Zandlové a sedláků z obce Tomašice. Osamělý hledač putuje
po jihočeském venkově, aby ze zápisů starých kronik a výpovědí pamětníků postupně rekonstruoval příběh udání, které v 50. letech přivedlo několik sedláků do vězení. Vše se však stále
více zamotává a Pavel zjišťuje, že jeho téměř detektivní pátrání, které jej přivádí až do žhavé
současnosti, namísto jasných odpovědí vyvolává jen další otázky.
Oldřiška Ciprová: Doubravka Přemyslovna - Doubravka Přemyslovna, dcera českého
knížete, se má vdát za polského knížete Měška. Doubravka ho zná už od dětství a je jím pro
jeho chrabrost i krásu uchvácena. Její nadšení trvá do doby, než dorazí na polský dvůr a zjistí,
že pověsti o prostopášném Měškovi nepřeháněly. Měšek dá mladé nevěstě jasně najevo, že
svých radovánek se nevzdá.
Jo Nesbo: Krev na sněhu - Sedmdesátá léta v Oslu. Olav Johansen nedokáže jezdit
autem pomalu, je měkký jako máslo, příliš snadno se zamilovává, jestliže se rozčilí, ztrácí hla14
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vu, je mizerný v matematice atd. K čemu se tedy hodí? Je skvělý zabiják. Zabíjí většinou lidi,
kteří si to zasluhují, a nejsou to žádné složité počty. Alespoň prozatím nebyly. Dokud od šéfa
nedostal nový úkol: vyřídit jeho manželku.
Simona Monyová: Střípky z ložnic - Ve Střípcích z ložnic se dočtete, jak se mění vztah,
když se z manželkých ložnic namísto milostných vzdechů začne ozývat dětský pláč.
Michal Viewegh: Melouch - Dva dlouholetí kamarádi a někdejší kolegové-učitelé se už
pár let živí poněkud lukrativnějšími profesemi: jeden jako gigolo a druhý jako nájemný vrah.
Aby si od svých náročných povolání na pár dní odpočali, vyrazí na řeku Sázavu. Jenomže
muži jak známo nepřestávají pracovat ani na dovolené… Takový je náčrt filmového scénáře,
pro nějž chce autor stůj co stůj získat otupělého producenta.
Tom Rob Smith: Dítě číslo 44 - Když strach dokáže umlčet celý národ, alespoň jeden
člověk musí vyslovit pravdu... Sovětský svaz, rok 1953. Stalinův železný stisk neustále sílí.
Brutální praktiky ministerstva státní bezpečnosti (MGB) nejsou žádným tajemstvím. Režim
dokonce občanům přikazuje věřit, že socialistické společnosti se podařilo zcela vymýtit zločinnost. Když se u železniční trati v Moskvě najde mrtvola malého chlapce, zaskočí příslušníka
MGB Lva Děmidova – válečného hrdinu, upřímně oddaného režimu – tvrzení příbuzných oběti, že šlo o vraždu. Lev splní rozkaz nadřízených a pomůže zatajit fakta, začnou v něm však
hlodat pochybnosti. Román Dítě číslo 44, zdařilý a oceňovaný debut mladého britského autora
Toma Roba Smithe, vychází ze skutečného případu sériového vraha Andreje Čikatila. Román
s reálným pozadím nabízí kromě strhujícího kriminálního příběhu i děsivý obraz diktatury, která
se drží u moci jen díky stupňovanému teroru.
Liane Moriarty: Tři přání - Říká se „do třetice všeho dobrého a zlého“ a pro Kettlovy
sestry to platí trojnásob – jsou totiž trojčata. Rozumná Lyn se pokouší ustát roli vzorné matky,
starostlivé manželky a úspěšné podnikatelky, aniž by přitom přišla o rozum. Její zdánlivě méně
úspěšná sestra Cat, pracující v oddělení marketingu, se snaží nepřijít o vysněné dítě a o manžela, jakého jí každá závidí, a „chudák“ Gemma ani nemá co ztratit, střídá příležitostné práce,
bydlení i muže. Ale je tomu opravdu tak, jak se na pohled zdá?
Jojo Moyes: Život po tobě - Kdybyste ztratili někoho, koho jste moc milovali, jak moc
by to změnilo váš pohled na svět? V pokračování světového bestselleru Jojo Moyesové Než
jsem tě poznala, najdeme Louisu Clarkovou v přesně takové situaci. Po intenzivním půlročním
vztahu s ochrnutým Willem Traynorem, který se rozhodl ukončit svůj život asistovanou sebevraždou, zůstává Louisa sama, zmítána smutkem a výčitkami svědomí. Po vážném úrazu se
navíc musí vrátit domů k rodičům. Jako by byla najednou zpátky na začátku cesty…
Lauren Groff: Osudy a běsy - Nikdy si nezačněte myslet, že někoho opravdu znáte.
I když s ním žijete dvacet let. Každý příběh má dvě strany. A někdy se ukáže, že klíčem k dobrému manželství není způsobilost říkat pravdu, ale schopnost udržet tajemství.
Katerina Janouch: Ukradené dětství - Ukradené dětství líčí osudy autorčiny rodiny. Po
okupaci v roce 1968 začal být její otec jako kritik režimu pronásledován a vyhozen z práce.
Po několika letech mu úřady dovolily odjet do zahraničí, ale vzápětí ho zbavily občanství.
A tak musí malá Káťa spolu s rodiči a mladším bratříčkem odjet ze země, v níž strávila dětství,
a vydat se na sever - nejprve do Dánska a později do Švédska, kde se rodina usadí natrvalo.
Pro Káťu to není vůbec snadné. Postupně se však v nové zemi zabydluje. K tomu ji dopomůže
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i pozvání neznámé švédské rodiny, aby u ní na venkově strávila léto a poznala tak kulturu
a zvyky své nové země zblízka.
Joy Fielding: Zmizení Samanthy Shipleyové - Pro Caroline a Huntera Shipleyovi to
měla být báječná oslava desetiletého výročí svatby. Týden si užívali v nádherném přímořském
mexickém letovisku Rosarito s přáteli a svými dvěma malými dcerkami a těšili se na poslední
slavnostní večer. Když se však vrátili do apartmá, jejich dvouletá dcera Samantha byla beze
stopy pryč…
Nicholas Sparks: To nejlepší z nás - Dawson Cole se už v dětství rozhodl, že nepůjde
ve stopách svých předků – zločinců a kriminálníků, a v sedmnácti letech proto utekl z domova.
Útočiště našel u ovdovělého podivína a automechanika Tucka Hostetlera. Rodina Amandy
Collierové naopak patří v městečku Oriental k městské honoraci a na svou dceru klade jen ty
nejvyšší nároky. Ona má však své představy o životě a nic nedbá toho, že chlapec, do kterého
se zamiluje, je z opovrhované rodiny. Nepřízeň i nešťastná nehoda však mladé lásce nepřejí…
Jaroslava Černá: Václav IV: sám sobě nepřítelem - Pro milovaného syna Václava IV.
najde nevěstu jeho otec – císař Karel IV. Volba padne na Johanku Bavorskou, ta vyhovuje
jeho politickým ambicím. Mladá nevěsta se s prostředím pražského dvora, dobře sžívá, ale po
Karlově smrti se mladý pár ocitá v nelehké situaci: ona se snaží být dobrou královnou a manželkou, ovšem Václav je nevyzpytatelný a zdá se, že posadit se na trůn po velkém císaři je
nad jeho síly.
Táňa Keleová-Vasilková: Vůně života - Vůně v našich životech jsou proměnlivé jako den
střídající se s nocí. Zároveň mají v sobě cosi krásně neměnného. Vůni domova a lásky. Téměř
všechny po ní toužíme. Po jistotě, která nás zahřeje a poskytne pocit bezpečí. Která nám dovolí dýchat a plnit si sny, menší či větší životní plány. Magda a Lenka, hrdinky příběhu, nejsou
výjimkou. Touží po jistotě a lásce jako milióny jiných žen na celém světě. Jiné je to s Alicí…

KNIHY PRO DĚTI:
Arnošt Goldflam: Příhoda málo uvěřitelná - Příběh opravdu těžko uvěřitelný, ale možná
pravdivý vypráví o tom, jak povídání a malování může být lékem proti samotě, může bořit hranice mezi nejmladšími a nejstaršími a možná i hranice úplně jiné.
Jack Thorn: Harry Potter a prokleté dítě - Speciální vydání pracovního scénáře. Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako přepracovaný zaměstnanec Ministerstva kouzel,
manžel a otec tří školáků, to má ještě těžší. Potýká se s minulostí, která nechce zůstat tam,
kam patří, a jeho nejmladší syn Albus se mezitím musí prát s tíhou rodinného dědictví, o které
nikdy nestál. Minulost a současnost se čím dál hrozivěji prolínají…
René Goscinny: Malý Mikuláš. Červený balónek a jiné příběhy - Dosud nepublikované
příběhy s novými akvarely Jeana-Jacquese Sempého. Nové příběhy dnešní školáky zaujmou
stejně jako generaci jejich rodičů, kteří si oblíbili Mikulášovy patálie.
Lois Lowry: Dárce - Dvanáctiletý Jonas žije ve světě, v němž neexistují války, zločiny,
strach ani bolest. Všechno je dokonale organizované, nikdo si kvůli ničemu nemusí dělat starosti, dokonce i povolání dostane každý přiděleno. Jonas se má stát „příjemcem paměti“, uctívaným strážcem vzpomínek. Podrobuje se výcviku, při němž mu dosavadní příjemce paměti
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předává to, co nikdo jiný nesmí vědět ani cítit – vzpomínky a zkušenosti předchozích generací.
Zjišťuje, že jeho společenství žije v dostatku a bezpečí za cenu totální absence citů a možnosti
volby. A s tímhle vědomím, s poznáním těchto hodnot už nedokáže žít jako dřív…
Ivana Peroutková: Ukradená cukřenka - Osmiletý Frantík stojí před nelehkým úkolem.
Chce všem dokázat, že není žádný „špunt“, ale statečný hrdina, který odhalí zloděje rodinného
klenotu – starožitné cukřenky. Při pátrání mu pomáhají kamarádi Matěj a Zdíša.
Hermína Franková: Padavka a bezva pes - Žil jednou jeden pes a ten se jmenoval Nipper. Podle dochovaných zpráv byl tenhle pes pěkný rošťák. Ale moc rošťáren si neužil, byl
na světě v době, kdy se psům rošťárny zakazovaly. Ve stejné době žil malíř jménem Francis
Barraud a ten se rozhodl psa Nippera nakreslit. Udělal to. A tak žije pes Nipper dodneška na
nálepkách gramofonových desek. Ale malíře napadlo, že namaluje ještě něco dalšího …

NAUČNÉ KNIHY:
Alena Ježková: Prahou kráčí lev - Alena Ježková, uznávaná, čtená a ceněná autorka,
napsala tentokrát pohádkový příběh, který dětem (spolu s jejich rodiči) pomůže objevovat historické krásy Prahy. Nejkrásnější kniha roku 2008 v kategorii knih pro děti.
Václav Vokolek: Lovci záhad: tajemství hradů a zřícenin - Kniha je určena starším
dětem zajímajícím se o historii, ale zejména malým fantastům příslušné literatury, tedy ságy
Pána prstenů či Harryho Pottera. V Lovcích záhad je vše nadpřirozené docela přirozené, fantastické tu splývá s reálným. A tak se čtenáři spolu s lovci záhad setkají s tajemnými bytostmi,
obry, upíry, čarodějnicemi, trpaslíky, draky a třeba i Velkou Bytostí. Nad vším v knížce vládne
Kamenný kocour, jenž se ve skutečnosti nachází v kostele pod levínským hradem a nikdo
netuší, jakou má moc.
Anne Frank: Deník - Proslulá kniha obsahuje deníkové záznamy židovské dívky, která se
s rodinou za války ukrývala před nacisty ve skrýši starého domu na předměstí Amsterodamu.
V průběhu dvou let 1942 až 1944, od svých třinácti do patnácti roků, zaznamenává dívka své
úvahy, zážitky, pocity a drobné všední události, jak je přinášel život ve stísněném prostoru.
Alois Procházka: Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska kniha obsahuje také pověsti z Ivanovic na Hané.
Karolína Adamcová: Velké dějiny zemí Koruny české. Stát - Nejnovější svazek tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české se zabývá vývojem státoprávní problematiky
zasazené do historicko-politických souvislostí. Dva oddíly, do nichž autoři text rozdělili, reprezentují dvě velká dějinná období. První popisuje vývoj českého státu od nejstarších dob do
revolučních přeměn v roce 1848. Druhá část se soustředí na moderní stát od roku 1848 do
zániku Československa v roce 1992. Stručněji je pojednáno období nesvobody 1938-1945
a postsocialistická léta 1989-1992. Publikaci doplňuje bohatý obrazový materiál.
Více novinek najdete na http://www.knihovnaivanovicenahane.wz.cz
Knihovna má nový on-line katalog. Prozatím je zpracováno 90%, chybí převážně dětská
literatura: http://knihovna.ivanovicenahane.cz/
Ivana Bednářová, knihovnice
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FOTOREPORTÁŽ
z proběhlých společenských a kulturních akcí
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL - sobota 7. ledna 2017 v KD
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MĚSTSKÝ SPOLEČENSKÝ PLES - sobota 21. ledna 2017 v KD
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PŘIPRAVUJE SE…
9. - 11. března
BAZÁREK dětského jarního a letního oblečení, hraček, obuvi, knížek, sportovních potřeb,
hudebních nástrojů atd. ve velkém sále kulturního domu.
Čtvrtek od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin (příjem zboží), pátek od 9 do 16 hodin (prodej
zboží), sobota od 9 do 11 hodin (návrat zboží).
Pořádá Mateřské centrum Ivanovický rarášek ve spolupráci s městským úřadem.
5. - 7. dubna
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.
úterý 18. dubna
Hudební divadlo HNEDLE VEDLE uvádí zábavný pořad „NA TO VEMTE JED!“
Kulturní dům Ivanovice na Hané v 19 hod. Účinkují: Naďa Konvalinková, Lilian Malkina
a Tomáš Barták. Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč. Předprodej probíhá
v Městské knihovně Ivanovice na Hané, tel. 517 363 397.
pondělí 1. května
Pořádá SDH Ivanovice na Hané XV. ročník Memoriálu Zdeňka Pitnera - závod mladých
hasičů z Ivanovic, ale i z okolních vesnic. Přijďte podpořit mladé závodníky na hasičské
hřiště (vedle fotbalového). Závody začínají v 10 hodin. Občerstvení zajištěno.
sobota 13. května
JARNÍ TRH na náměstí od 9 do 12 hod. s doprovodným programem:
• 10 - 12 hod. Promenádní koncert na prostranství před vstupem do kulturního domu.
• 9 - 12 a 13.30 - 16 hod. VÝSTAVA ke Dni matek v malém sále KD, kde bude možno
zhlédnout práce žáků ZŠ Ivanovice na Hané, dětí MŠ Ivanovice na Hané a Chvalkovice
na Hané. Výstava bude pokračovat ve dnech 15. - 18. května.
• 14 hod. Oslava svátku matek ve velkém sále kulturního domu.
pondělí 8. května
TJ Sokol Ivanovice na Hané pořádá tradiční akci Na kole Ivanovickou branou aneb
Sokolská šlapka. Prezentace od deváté do desáté hodiny v areálu sokolovny. Délka tratí
15, 30 a 50 km. Cíl v sokolovně, občerstvení zajištěno.
neděle 3. června
Filmové představení pro děti a jejich rodiče u příležitosti Mezinárodního dne dětí.
Začátek v 15.00 hodin, vstup volný.
Na všechny akce Vás srdečně zvou pořadatelé.
Hred.
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POZVÁNKA DO NAŠEHO KINA
Program na březen:
Ne
12.03.2017
Ne
19.03.2017
Ne
19.03.2017
Ne
26.03.2017

19 hod.
15 hod.
19 hod.
19 hod.

BUCHTY A KLOBÁSY
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR
OSTRAVAK OSTRAVSKI, ČR
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA, ČR

Program na duben:
Ne
02.04.2017
Ne
02.04.2017
Ne
09.04.2017
Ne
16.04.2017
Ne
16.04.2017
Ne
23.04.2017
Ne
30.04.2017

15 hod.
19 hod.
19 hod.
15 hod.
19 hod.
19 hod.
19 hod.

TROLLOVÉ
MANŽEL NA HODINU, ČR
SIROTČINEC SLEČNY Peregrinové pro divné děti
LICHOŽROUTI, ČR
SEZNAMKA, ČR
MUZZIKANTI, ČR
POHÁDKY PRO EMU, ČR

od 15 let

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 25 Kč.
Přijďte se bavit a podpořit svojí návštěvou provoz kina.
Pracovníci kina se těší na Vaši návštěvu!
Jiří Heroudek, vedoucí kina

TŘÍDENÍ ODPADŮ – odpadové hospodářství
Vyprodukované odpady
směsný komunální odpad
sklo
plasty
papír
biologicky rozložitelný odpad
Odpady z komunálních služeb
(čištění ulic, hřbitovů, odpad. košů)

2013
347 t
36 t
33 t
72 t
149 t

2014
348 t
35 t
46 t
67 t
206 t

2015
310 t
34 t
71 t
67 t
234 t

2016
318 t
40 t
70 t
66 t
267 t

67 t

25 t

26 t

27 t

Financování odpadového hospodářství v Kč
text
2013
2014
2015
2016
Výdaje – likvidace odpadu
1 968 951 1 993 237 2 036 214 2 461 387
příjmy – poplatek od občanů
1 381 934 1 429 720 1 435 000 1 414 847
příjmy od firem *
379 562
406 429
527 486
564 009
Příjmy celkem
1 761 583 1 836 149 1 962 486 1 978 856
* firmy Asekol, Ekokom, Elektrowin, Ekolamp
Hana Dostálová, vedoucí odboru hosp. správního
Svoz Bio odpadu v Ivanovicích na Hané a místní části Chvalkovice na Hané
březen - pondělí 13. 3. a 27. 3.
květen - pondělí 8. 5. a 22. 5.
duben - pondělí 10. 4. a 24. 4.
červen - každé pondělí
1/2017
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DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ K DANÍM Z PŘÍJMU za rok 2016
Podání přiznání k dani a úhrada daně z příjmů za rok 2016, nemá-li poplatník daňového
poradce nebo povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám, bude možno v letošním
roce podávat do pondělí 3. dubna 2017.
Těm, kteří se rozhodnou odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě, nabízí
česká daňová správa rozšířené úřední hodiny svých finančních úřadů.
Pracovníci české daňové správy budou též vyjíždět do vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili podání daňových přiznání, zejména k dani z příjmů fyzických
osob. Nejčastěji půjde o obce s pověřeným obecním úřadem, jejichž starostové projeví o tuto
službu zájem.
Občané Ivanovic a Chvalkovic na Hané mohou této služby využít ve středu 22. března 2017 v době od 13.00 do 17.00 hod., kontaktní místo bude zřízeno v zasedací místnosti suterénu Městského úřadu Ivanovice na Hané.
Daňoví poplatníci mohou využít i výhod elektronického podání daňového přiznání a netrávit tak svůj čas na poštách nebo podatelnách finančních úřadu. Bližší informace o možnosti
elektronického podání lze nalézt na internetových stránkách http://www.financnisprava.cz/.
Hred.

SENIOŘI SOBĚ
PREVENCE KRIMINALITY – RADY A DOPORUČENÍ
Jak se zachovat, než podepíšete
Neuposlechnete-li naši dobrou radu vyhnout se předváděcím zájezdům a podomním prodejcům, alespoň dodržujte pár pravidel.
Nikdy nechoďte sami. Morální opora někoho z rodiny či přátel
může být stejně důležitá jako jejich případné svědectví, dojde-li ke
sporu.
Dárky pro manželské páry. Lákadlo na pozvánce je promyšleným tahem prodejce.
Snaží se vyhnout situacím, kdy kupující s nákupem váhá, protože „Co by tomu řekl manžel/
manželka?“. A je si jist, že stejně jako „zpracuje“ vás, „zpracuje“ i manžela či manželku.
Nepodepisujte pod tlakem. Nepodepisujte, co jste nečetli! Bude-li vás prodejce přemlouvat, že čtení je zbytečné, že vám přece všechno řekl, důsledně trvejte na: Nepodepíši!
Umožní-li vám prodejce přečtení smlouvy, vždy podepište každý list, aby následně do smlouvy něco nepodstrčil.
Nespadněte do pasti. Je-li vám předkládána smlouva o údajné opravě, mějte se na
pozoru. Pokud po zboží navzdory všemu toužíte, rozhodně nepodepisujte nic víc něž kupní
smlouvu. V opačném případě si značně zkomplikujete život.
Pozor na rozhodčí doložku. Nutí-li vás prodejce podepsat rozhodčí doložku, zbystřete.
Je-li zakomponována ve smluvních podmínkách, je neplatná. Častěji však bývá na samostatném listě s podrobnějšími informacemi o rozhodčím řízení, což je v souladu se zákonem.
Pokud o zboží navzdory vší logice opravdu stojíte, vždy důkladně zvažujte význam a důsledky podpisu takovéto doložky a tím i samotné koupě.
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Převzetí zboží. Nabídne-li prodejce, že vám zboží zaveze domů, dejte si pozor na to, co
podepisujete. Musí to být pouze a jenom doklad o převzetí. Obsahuje-li něco navíc, žádejte
vyškrtnutí, opatření datem a podpisem prodejce.
Info:
Od 1. dubna 2012 musí být rozhodčí doložka u spotřebitelských smluv sjednána individuálně a na samostatné listině, kde budou uvedeny všechny informace potřebné k tomu,
aby každý uměl posoudit její možný dopad. Rozhodcem těchto sporů může být pouze osoba
bezúhonná, nestranná, s právnickým vzděláním, která je zapsána na seznamu Ministerstva
spravedlnosti. Nejsou-li zákonné podmínky splněny, je rozhodčí doložka neplatná a rozhodce nemá pravomoc spor rozhodnout. Spotřebitel má právo, aby každý rozhodčí nález přezkoumal soud, pokud se na něho poškozený obrátí do 3 měsíců od doručení nálezu.
Z brožury dTest vybrala Jana Bláhová

ZDRAVÍ
Možnosti léčby stresové inkontinence:
Režimová opatření, pohybová léčba, farmakoterapie, fyzikální terapie, pomůcky pro anatomickou podporu, vaginální konusy, absorpční pomůcky.
Režimová opatření
Přestože režimová opatření nehrají stěžejní roli na poli konzervativní terapie, jsou důležitou součástí léčby osob trpících poruchami udržení moči. Samozřejmou součást režimových
opatření představuje udržování přiměřené hmotnosti, racionální strava a pestrá pohybová
aktivita.
Pod tento pojem zahrnujeme: pitný režim, vyloučení situací zvyšujících tlak v dutině
břišní.
Dodržování pitného režimu
Ženy ve snaze vyrovnat se s únikem moči často omezují příjem tekutin. Zřídka si uvědomují dopad tohoto chování na celkový stav organizmu. Změny pitného režimu bývají nejčastějším laickým pokusem o zvládnutí inkontinence (spolu s používáním hygienických pomůcek). Nedostatečný příjem tekutin ohrožuje mimo jiné nemocné častějším výskytem infekcí
dolních cest močových, a tato infekce následně prohlubuje stávající problémy s udržením
moči. Pacientky tak nevědomky uzavírají bludný kruh. Je tedy více než vhodné neomezovat
příjem tekutin.
Je nutné, aby ženy dodržovaly racionální pitný režim. Příjem tekutin u zdravé ženy by
měl být mezi 2 až 3 litry tekutin denně. Je vhodné vyloučit nápoje (např. kávu) a alkoholické
nápoje.
Vyloučení situací zvyšujících tlak v dutině břišní
Je vhodné vyhýbat se situacím, při kterých dochází ke zvýšení tlaku v dutině břišní. Jsou
jimi například zadržování močení, dotlačování při močení, přerušované močení, zvedání těžkých břemen, dlouhodobá zácpa, dlouhodobý kašel, nevhodné sportovní aktivity.
1/2017
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Vyvarování se chronické zácpy
Definovat zácpu není snadné, neboť frekvence vyprazdňování je vysoce individuální.
Zácpu je vhodnější definovat spíše jako obtížné vyprazdňování tuhé stolice až nemožnost
spontánního vyprazdňování. Vždy je nutné rozlišit, zda se jedná o vypěstovaný útlum vyprazdňovacího reflexu (habituální zácpa), nebo o zácpu doprovázející jiná onemocnění. Habituální zácpu lze zařadit do skupiny civilizačních onemocnění. Častěji jsou jejím výskytem
postiženy ženy. K defekaci (vyprázdnění) dochází na podkladě podmíněného reflexu. Při
spěchu, v divadle, v metru atd. vědomě potlačujeme nucení na stolici, až postupem času dojde k útlumu podmíněného reflexu. Nezbývá než tento utlumený reflex obnovit tzv. nácvikem
defekačního (vyprazdňovacího) reflexu a přimět dotyčného ke změně stravovacích návyků
(tj. pravidelnost v přijímání potravy, dostatek vlákniny v přijímané stravě a dodržování pitného režimu), vhodné je rovněž dodržovat dostatek pohybu doprovázený masážemi břicha.
V žádném případě nelze doporučit pravidelné používání projímadel.
Průběh mikce, vyprazdňování
Močový měchýř je nutné pravidelně vyprazdňovat. Během močení nepřerušovat proud
moči. Ke konci močení nedotlačovat ve snaze o dokonalé vyprázdnění močového měchýře.
Absorpční pomůcky
Do doby, než dojde ke zlepšení obtíží, mnoho žen používá absorpční pomůcky. Základní
chybou je používání obyčejných menstruačních vložek namísto vložek pro lehký únik moci.
Zde jsou hlavní výhody vložek MoliMed pro lehký únik moči.
• diskrétnost,
• mnohonásobně vyšší savost,
• dokonalé pohlcení zápachu díky Odour Neutralizéru,
• zdravá pokožka pH 5,5.
Vaginální konusy
V případě, kdy nácvik izolovaného stahu svalů pánevního dna v průběhu Kegelova cvičení činí ženám obtíže, nebo v případě, kdy chceme zintenzivnit cvičení za využití stimulace
stěny poševní, je možné využít vaginálně vkládané pomůcky, resp. závažíčka. Více informací získáte v lékárně nebo v prodejně zdravotnických potřeb.
Pohybová terapie
Než začnete cvičit: je vhodné poradit se s lékařem, absolvovat jím doporučená vyšetření,
při výběru cviků zohlednit váš celkový zdravotní stav a kondici.
Kegelova metoda nácviku stahu svalů pánevního dna
Již v roce 1948 byla americkým gynekologem Arnoldem Kegelem představena sestava
cviků zaměřených na cílenou práci svalů pánevního dna. Je vhodné, aby alespoň na počátku
terapie prováděly ženy toto cvičení pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta.
Fyzioterapeut ženě vysvětlí, jak správně zapojit svaly pánevního dna, případně nabídne
některou z variant nácviku stahu svalů pánevního dna. Vzhledem k intimitě problému je
vhodný individuální přístup, který respektuje psychické bariéry.
Z tisku Hartmann vybrala Jana Bláhová.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA (TS) 2017
Letos, navzdory mrazivému počasí přišli opět ochotní dospělí a
děti, aby jako Tříkrálové skupinky zazpívaly a popřály našim i Chvalkovským občanům všechno dobré do nového roku. Ale nejen to. Koledníci připomínali lidem především radostnou zvěst o narození Krista,
žehnali obydlí, kam přicházeli a dávali lidem příležitost zapojit se do
církevního díla lásky.
Oblastní charita Vyškov informuje veřejnost o úspěšnosti letošní TS v rámci vyškovského
děkanátu, kdy občané věnovali celkem 659 196,- Kč, což je o 20 397,- Kč více než v loňském
roce. V našem městě a ve Chvalkovicích n.H. byli lidé stejně štědří jako loni když přispěli částkou
65 331,- Kč. Na jaké účely se peníze využijí, bude známo v průběhu letošního roku.
Z výtěžku TS vloni, který byl 638 799,- Kč, byla Oblastní charitě Vyškov přidělena na jednotlivé záměry a přímou pomoc částka 404 601,- Kč. Z toho na přímou pomoc potřebným
51 568,- Kč. V našem městě byla tak poskytnuta finanční podpora matkám samoživitelkám
v částce 26 018,- Kč. Ostatní finanční prostředky byly využity Oblastní charitou Vyškov na zlepšení Pečovatelské služby, nové služby domácí hospicové péče, rozvoj Odlehčovací služby pro
seniory a klienty se zdravotním postižením, nákup kompenzačních pomůcek, které lze také půjčovat pro klienty s omezenou pohyblivostí a na podporu projektů pro péči o klienty s mentálním
postižením a duševním onemocněním. Zbytková částka 234 198,- Kč byla předána Arcidiecezní
charitě Olomouc na projekty a přímou pomoc potřebným u nás i v zahraničí.
Charita Vyškov děkuje všem koledníkům malým i velkým králům, jejich doprovodům a dalším dobrovolníkům a pomocníkům a také všem štědrým dárcům, kteří se podíleli na úspěchu
letošní Tříkrálové sbírky.
K.S.
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Výsledek Tříkrálové sbírky na Vyškovsku v Kč:
Obec
Boškůvky
Dědice
Dětkovice
Drysice
Hamiltony
Hoštice-Heroltice
Chvalkovice na Hané
Ivanovice na Hané
Krásensko
Křižanovice u Vyškova
Lhota
Medlovice
Moravské Málkovice
Moravské Prusy
Opatovice
Orlovice
Podivice
Podomí
Pustiměř
Radslavice
Ruprechtov
Rybníček
Rychtářov
Studnice, Odrůvky
Švábenice
Topolany
Vyškovské Vážany
Vyškov
Zelená Hora
Celkem:

2013

2014

2015

2016

2017

1 544
39 172
8 915
8 729
8 319
12 827
10 596
36 175
10 770
1 210
5 669
8 004
13 095
14 330
7 599
7 626
6 037
10 000
25 621
7 852
12 950
5 791
13 382
11 180
27 856
4 647
11 257
209 272
4 392
544 817

1 830
41 147
8 007
9 850
10 144
14 309
11 570
38 439
11 971
1 368
5 276
9 009
16 164
15 080
8 520
9 008
5 497
9 600
28 733
7 415
16 099
6 535
14 000
10 781
26 681
6 077
12 283
212 438
7 003
574 834

1 860
44 474
8 325
12 687
8 759
15 875
12 353
44 855
13 285
1 200
6 133
7 984
15 750
17 018
8 169
9 017
6 553
12 014
26 083
9 199
16 970
6 422
12 120
13 107
26 838
6 092
11 284
236 939
6 195
617 557

1 885
46 441
10 349
13 296
8 335
15 240
14 200
51 104
14 110
1 050
5 968
6 937
16 129
18 777
8 919
9 153
4 832
12 200
27 622
2 930
18 940
7 416
14 388
10 355
26 413
6 254
12 714
247 525
5 317
638 799

2 365
48 021
11 254
14 280
10 350
18 124
11 634
53 697
12 479
1 146
7 745
7 370
18 747
18 291
9 737
10 100
6 075
14 000
29 866
1 150
18 312
7 813
14 347
10 732
28 059
6 636
12 060
247 102
7 704
659 196

Výtěžek veřejné sbírky je určen těm nejpotřebnějším lidem v nouzi. Na
pomoc nemocným, zdravotně postiženým, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni, lidem s mentálním postižením a dalším jinak sociálně potřebným bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Úspěšnost sbírky se odvíjí od počtu dobrovolných spoluobčanů, kteří jako asistenti, vedoucí skupinek či koledníci věnují svůj volný čas na pomoc potřebným.
Charita děkuje všem účastníkům Tříkrálové sbírky,
a také všem dárcům, kteří svojí štědrostí podporují tuto dobročinnou akci.
Hred
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CHVALKOVICE NA HANÉ
Krátce z Chvalkovic na Hané, osadní výbor informuje...
Vážení spoluobčané,
přivítali jsme nový rok 2017, ale rádi bychom se ještě na chvíli vrátili do konce loňského
roku a informovali o našich zimních aktivitách. Na Štědrý den jsme všem spoluobčanům popřáli krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce. Vesnicí se rozezněly vánoční koledy a tím jsme též přispěli ke štědrovečerní atmosféře. Na silvestra proběhl tradiční
fotbálek, a to byla úplně poslední akce roku 2016.
A protože čas nemilosrdně ubíhá, sešli se členové osadního výboru dne 13. ledna 2017
na své první schůzi v letošním roce. Bylo nutné naplánovat dvě tradiční akce, a to Dětský
karneval a Setkání se seniory. Zábava pro děti se uskuteční dne 19. 2. v prostorách klubovny
TJ Sokol v areálu Vratislava Matouška se začátkem v 15.00 hodin.
V sobotu 4. března se bude konat akce Beseda se seniory, kam tradičně zveme naše
spoluobčany k posezení a zábavě. Začátek je stanoven na 14.00 hod ve společenské místnosti úřadovny ve Chvalkovicích na Hané. Probírali jsme také navržené požadavky občanů
ke zvelebení naší vesnice. Zatím máme tyto body:
• rekonstrukce komunikace na Zábraní,
• vybudování bezdrátového veřejného rozhlasu,
• v případě přidělení dotace bychom rádi instalovali nové hrací prvky na malém hřišti pro
děti na Zábraní,
• pokračování rekonstrukce chodníku směrem ke křižovatce na Ivanovice na Hané,
• začít v tomto roce jednání se zástupci církve ohledně vybudování hřbitovní zdi ve Chvalkovicích na Hané,
• shodli jsme se na doplnění ještě jednoho požadavku, a to zpevnění přístupové cesty na
Želecké ulici mezi dvěma rodinnými domy pomocí betonových panelů.
O tom, které požadavky budou realizovány, rozhodne Rada města Ivanovic na Hané a zastupitelstvo na svém březnovém veřejném zasedání. Také samozřejmě bude záležet na výši
finančních příspěvků a celkové částce na investice, která bude v letošním roce k dispozici.
Ještě nám dovolte popřát hodně zdraví a spokojenosti manželům Františkovi a Boženě
Nadymáčkovým, kteří dne 23. února 2017 oslaví úctyhodných 65 roků společného života.
Srdečně blahopřejeme.
Za osadní výbor: Bohumil Čumpl, předseda

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
PEČUJEME O NAŠE KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Čtenáři ivanovického Zpravodaje mohou blíže poznávat farní společenství, které pravidelně
seznamuje veřejnost se svou činností. Jsme upřímně rádi a těší nás, že nalézáme podporu
i u představitelů města, když přispívají na řadu společných aktivit.
V loňském roce se např. pokračovalo v opravě kostela sv. Ondřeje. Bylo nutno opravit jeho
věže, které již byly v havarijním stavu. Je třeba poznamenat, že kostel neslouží jen k pravidel1/2017
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ným bohoslužbám pro věřící občany, ale je významnou dominantou našeho města. Stejně tak si
lze těžko představit náměstí bez sousoší sv. Floriána, na jehož opravu vynaložilo město nemalé
finanční částky ze svého rozpočtu. A také na údržbu ostatních sakrálních památek ve městě
a jeho okolí. Obnova a údržba tohoto cenného dědictví našich předků reprezentuje pak město
navenek a svědčí o kulturní vyspělosti jeho obyvatel.
Farní společenství se ve městě prezentuje řadou činností, které také přispívají k obohacení
kulturního života našich občanů.
Oživuje krásný hanácký folklor, když krojované děti, mládež i dospělí vycházejí na veřejnost
např. při poutích do Křtin, na dožínkové slavnosti, nebo ivanovické hody. Přispívá k výchově
dětí, mládeže, dospělých i seniorů odpovídající činností a vzděláváním v nově založeném Centru pro rodinu. Připomíná lidem vděčnost za dary, které každý dostává, aniž by si to často uvědomoval. Každoročně pořádané dožínky spojené se zahradní slavností otevřenou pro veřejnost
probouzí v každém díky za úrodu a vděčnost za ostatní dary. Spolupracuje s kulturní komisí
města při pořádání adventních koncertů v našem kostele za velké účasti občanů.
Není lhostejné k potřebám lidí v našem městě ale také v naší republice a ve světě. Svědčí
o tom každý rok pořádané Tříkrálové sbírky nebo Misijní neděle, kdy občané přispívají podle
svých možností na charitativní účely. Z Tříkrálové sbírky se pak vyčleňují prostředky m.j. i na pomoc nejpotřebnějším občanům našeho města a Chvalkovic n.H. Mnozí z farního společenství
navštěvují nemocné, nebo se účastní pohřbu zesnulých, protože vědí, že tak prokazují skutky
tělesného milosrdenství.
Všechna tato uvedená činnost je motivována snahou věřících sloužit lidem ve svém okolí,
pomáhat potřebným a svým příkladem ovlivňovat ostatní k podobnému smýšlení a jednání. Sílu
a povzbuzení k tomu získávají při pravidelných bohoslužbách v našem kostele.
Farní rada projevuje vděčnost představitelům města za spolupráci a podporu farního společenství a věří, že dobré vzájemné vztahy budou dále sloužit k prospěchu všem občanům
našeho města.
Farad

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY - pořad bohoslužeb římsko-katolické církve:
Čtvrtek 13. 4. - ZELENÝ ČTVRTEK
16:30 hod.
Orlovice
18:00 hod.
Ivanovice na Hané
Pátek 14. 4. - VELKÝ PÁTEK
15.00 hod.
Ivanovice na Hané
(Modlitba Křižové cesty
za mír ve světě)
16:30 hod.
Orlovice
18.00 hod.
Ivanovice na Hané
Sobota 15. 4. - BÍLÁ SOBOTA
18:00 hod.
Orlovice
20:00 hod.
Ivanovice na Hané
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Neděle 16. 4. - BOŽÍ HOD
D VELIKONOČNÍ
08:00 hod.
Ivanovice na Hané
09:30 hod.
Chválkovice
ce na Hané
11:00 hod.
Orlovice (žehnání velikonočních pokrmů)
okrmů)
Pondělí 17. 4. - PONDĚLÍ
LÍ VELIKONOČNÍ
08:00 hod.
Ivanovice na Hané
09:30 hod.
Chválkovice
ce na Hané
11:00 hod.
Orlovice
Správce farnosti: P. Jaroslav
roslav Špargl, tel.
733 742 045, email: faivanovicenh@ado.cz
novicenh@ado.cz
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MALÉ ZAMYŠLENÍ
Čas plný naděje
Přiblížila se doba postní. Na mnoha místech se konají tradiční masopusty a lidé se veselím
symbolicky připravují na dobu odříkání a duchovního usebrání. Přesto samo slovo půst má
v uších i mnoha věřících křesťanů trochu zvláštní zvuk, jakoby patřilo době dávno minulé a ne
do moderního světa. Řekněme ale místo postu dieta a hned bude každému jasné, o co jde –
recepty na tu či onu redukci váhy plní stránky časopisů, na internetu se lidé překřikují, kdo drží
nejlepší a nejzaručenější a není snad člověka, jenž by některou nedržel.
Jenomže půst žádnou dietou není, i když se jí po vnější stránce může podobat. Jeho cílem
není dosahování nějakého tělesného výsledku, míří mnohem víc na duši. Kdo se postí, měl by
v první řadě pracovat se svou myslí, ne se svým tělem. Odříkání nějakého potěšení – a postní
pravidla pocházejí z doby, kdy maso bylo vzácností a potěšením – nás v postu vlastně jen
neustále upomíná, že bychom se měli věnovat i duchovním záležitostem. A možná v tomhle
může jakýsi „půst“ prospět i těm, pro které nemá doba před Velikonocemi náboženské obsahy.
Dnešní společnost je zaměřena na výkon a mnohdy dokáže člověka vymačkat jako citron.
Proč se na chvíli nezastavit, nebo alespoň nezpomalit a nedat si trochu toho „postu“ od věcí,
které nás stresují – od svých ambicí, ostrých loktů, té snahy za každou cenu předčít lidi okolo
sebe. Možná rychle zjistíme, že když tento tlak na chvíli poleví, odplynou spolu s ním i takové
věci, jako je závist, nízké sebevědomí a nespokojenost s životem – o stresu, který má tendenci
sám narůstat ani nemluvě.
Nadcházející doba tak může být pro věřící i nevěřící skutečně časem plným naděje, že i
v našem životě vše může fungovat jinak, byť třeba jen na čas. Možná pro tuhle schopnost udělat krok zpět sám od sebe se nejrůznější postní praxe uchytily téměř ve všech náboženstvích
světa. Pojďme tedy do té postní doby vykročit radostně a s optimismem.
ThDr. Petr Jan Vinš

SKAUTSKÝ ODDÍL
Betlémské světlo
Dne 17. 12. roku 2016 se část našeho oddílu vydala i přes nepříjemný vítr a mráz už
v osm hodin ráno na vlakové nádraží v Ivanovicích. Naším cílem bylo Betlémské světlo –
plamínek, který k nám putoval od místa, kde se údajně narodil Ježíš Kristus, přes Vídeň
a dál po celé republice. Každý jsme si zapálili svoji svíčku a zamířili jsme na náměstí, kde
na nás už čekali bratr Luke a sestra Kája, kteří nám nachystali jmelí. Do devíti hodin jsme
čekali před kostelem, a kdo k nám přišel, tomu jsme zapálili i tu jeho svíčku a nabídli jsme
jmelí. Všichni se moc snažili, hlavně vlčata byla nadšená, že mohou ostatním lidem udělat
radost, a když jsme se všichni vrátili domů do tepla, mohli jsme vidět, jak ve spoustě oken
svítí svíčka s tím stejným plamínkem.
Tradice, že skauti roznáší tak zvané Betlémské světlo, existuje už řadu let. Ivanovický
oddíl skautů tuto tradici nejen dodržuje, ale dokonce se ji snaží rozšiřovat – skauti z Brna
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každým rokem přiváží vlakem světlo z Vídně, kam před tím přicestovalo letecky. Rozváží
jej po republice (dokonce pro toto bohulibé počínání rychlík staví i tam, kde běžně podle
jízdních řádů nezastavuje!) a v každé obci zase tamní skauti odpalují svíčku od svíčky, aby
tak krásný a významný symbol neutuchající víry a naděje, života, pospolitosti a bratrství dopravili do kostela. Ti ivanovičtí skauti jej přinesou nejen tam, ale i do takových domácností,
kam by se nemělo jak jinak dostat.
Dej Bůh, abychom měli tuto možnost i nadále. Protože nejde jen o hořící plamínek. Jde
přeci o „věčné světlo!“
Za ivanovickou Šestku, Oddílová rada

Podzimní Třináctka
Tradice znamená předávání, a to nejčastěji mezigenerační předávání poznání, schopností, obyčejů či mravů v rámci kultury nebo skupiny.
Již od počátku fungování obnoveného skautského oddílu se pořádala Velká podzimní
Třináctka a tak se stala tradicí.Letošní rok samozřejmě nebyl výjimkou a tak naši klubovnu
od 26. 11. do 28. 11. zaplavil rámus, povyk, smích i křik. Souboj družin, kterým 13tka je, je
složen z 13 různých disciplín, ve kterých se družina potýká s nejrůznějšími oříšky.
Mezi ty nejoblíbenější patří např. chůze na chůdách, lov šumivého bonbónu nebo závěrečná disciplína, která se jako jediná nemění. Tato soutěž má mimo jiné za cíl stmelit skauty
a skauty s jejich mladšími kamarády, tedy se světluškami a vlčaty, a proto byly družiny
smíšené. Jediný oddělený program proběhl v pátek večer, jelikož skauti a skautky si připomínali význam státních svátků a náročnost programu se tak nehodila pro věkovou kategorii
světlušek a vlčat.
Již druhým rokem je odpovědnost za správný průběh akce přenesen z ostřílených vedoucích na oddílové rádce a podrádce.Domnívám se, že i přes tento faktor kvalita celého
víkendu neklesla. Ostatně důkazem nám může být letošní ročník, který se vydařil v mnoha
ohledech. Krásné počasí, hojná účast, veselé úsměvy i napínavost až do poslední disciplíny, která rozhodla a zvrátila výsledek. Nutno podotknout, že po prožitém víkendu jsem byla
nejen na děti, ale i na celý tým vedoucích opravdu pyšná, jelikož celý víkend proběhl v duchu velkého přátelství, které nás všechny spojuje. Letošní ročník rozhodně nebyl poslední
a doufám, že za pár let si bude stejně jako Vy číst o dobrodružstvích ivanovických skautů
a skautek.
Tereza Jedličková, „Rádyjo“, oddílová rádkyně

Z ČINNOSTI PIONÝRA
Přijďte se podívat na naše schůzky, které se konají každý pátek v 15.30
v klubovně na staré radnici druhé patro. Na našich schůzkách se učíme
tábornické dovednosti, jako jsou uzly, stavba stanu, orientace v přírodě,
poznávání zvířat a rostlin, šifry, zdravověda, střílíme ze vzduchovky, luku,
praku a foukačky. Vyrábíme různé dárky, hrajeme hry, soutěžíme, pokud je hezky chodíme si
hrát ven. Jezdíme také na výlety, do bazénu nebo na bowling. Budeme rádi, když se přijdete
podívat a pokud se vám bude s námi líbit, rádi vás přijmeme mezi nás.
30
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Co připravujeme:
14. 3.
výlet do Brna – technické muzeum
31. 3.
výroba kraslic
Květen
výlet do Boskovic
11. 6.
Ivanovické olympijské hry
16. - 29. 7.
tábor v Ruprechtově tentokrát na téma Doba ledová
Turnaj v mölkkách
26. - 27. 10. minitábor ve Švábenicích
Jaroslava Bejšovcová

MC Ivanovický Rarášek, o.s.
Sníh se ztrácí, ledy tají,
jaro vstává v celém kraji,
slunce hřeje, zemi hladí,
tóny písní ptáčci ladí.
Letošní zimu jsme si po dlouhé době užili, jak se patří. Děti se
do sytosti vyřádily jak na sněhu, tak hlavně na ledu při veřejném
bruslení na Rozvízu, za což děkujeme partě nadšenců z Rozvízu,
kteří se celou zimu o led pečlivě starali. Pro ulehčení prvních pokusů na ledu jsme pořídili hrazdičku, která byla na Rozvízu k dispozici všem raráškům.
První prosincové setkání v herničce na děti čekalo překvapení v podobě balíčků od Mikuláše, jejichž součástí byl i papírový lampion. Nezaháleli jsme a hned následující den uspořádali
lampionový průvod, kterého se zúčastnily nejen maminky a děti ze všech raráškovských skupinek. V podvečer jsme se setkali u betléma před kostelem a vydali se s rozsvícenými lampiony
na cestu až za město k areálu zemědělského družstva, kde jsme za asistence tatínků vypustili
lampióny štěstí a pozorovali rozzářenýma očičkama kam, až doletí.
Jako každý rok jsme se s maminkami sešly bez dětí na tvořivé adventní dílničce, odkud
jsme si odnášely vlastnoručně vyrobené adventní věnce, svícny a jiné vánoční dekorace.
Tradičně pořádáme dvakrát do roka bazárek dětského oblečení, sportovních potřeb, hraček
a dalšího vybavení. Jarní část se bude konat 9. - 11. března v kulturním domě v Ivanovicích.
Potřebné informace, pravidla, kontakty a formuláře naleznete na našich stránkách http://mc-ivanovicky-rarasek.webnode.cz/bazarek.
Jednou za týden - vždy v pondělí od 16:30 do 17:30 probíhá v prostorách Sokolovny cvičení rodičů s dětmi - Pojď cvičit, rarášku! Maminky
s dětmi se zde protáhnou, proběhnou se a naučí nové básničky a říkanky.
Celý rok jsme si také užívali každou první středu v měsíci přítomnost
pejsků. Canisterapie je nedílnou součástí života našeho mateřského centra.
Teď už se ale všichni těšíme na jaro a na první návštěvu nových prostor
na zdravotním středisku, jejichž chystání a stěhování je v plném proudu.
Velký dík patří všem, kteří se na tomto stěhování podíleli.
Za Mateřské centrum Eva Hanáková
Rarášek je na internetu: mc-ivanovicky-rarasek.webnode.cz
i na Facebooku: Mateřské centrum Ivanovický rarášek
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
MŠ Mlýnská
KARNEVALOVÉ VESELÍ V MŠ MLÝNSKÁ
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KDO BY SE BÁL, KDO BY SE BÁL, ZA CO CHCI, MŮŽU JÍT NA KARNEVAL …
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MŠ CHVALKOVICE NA HANÉ
Tak jsme měli zimu
Zatímco po několik posledních let se děti mohly těšit ze sněhu a zimy vždy jen pár dnů,
letos tomu bylo jinak.
Také v mateřské škole ve Chvalkovicích už se ti nejmenší nemusí ptát: Jak vypadá
sníh? Na naší zahradě se objevili sněhuláci, využili jsme kopeček k sáňkování a bobování,
hodně legrace si děti užily při koulovačkách. Při vycházkách přišlo vhod i malé kluziště na
fotbalovém hřišti.
Zima byla letos fajn.
Marie Konvičná, vedoucí učitelka MŠ
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ZŠ IVANOVICE NA HANÉ
Správným směrem
V květnu 2016 vyhlásila Policie ČR Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování soutěž o nejlepší protidrogový plakát. Soutěž byla nazvána SRÁVNÝM
SMĚREM a byla určena pro žáky základních škol a studenty středních škol. Soutěžilo se
o tablety, fotoaparáty a další zajímavé ceny. Hlavní myšlenkou soutěže bylo vyjádřit svůj životní
postoj ke stále trvajícímu problému nelegálních drog. Zpracovaný plakát musel být jednoznačně zaměřen proti zneužívání nelegálních návykových látek a splnit stanovené parametry. Odborná porota pak vybrala 5 nejlepších plakátů.
V Jihomoravském kraji proběhlo slavnostní vyhodnocení projektu SPRÁVNÝM SMĚREM 29. 11. 2016 v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Naše škola se do tohoto projektu také zapojila a získala hned tři ocenění z pěti! Z pětiset přijatých prací se na
2. místě v Jihomoravském kraji umístila Tereza Baranyaiová z 9. třídy, na třetím místě Hana Pacolová z 9. třídy a na 5. místě Kristýna Horváthová a Tereza Skopalová taktéž z 9. třídy. Plakáty
děvčat jsou vystaveny v budově školy. Oceněným žákyním blahopřejeme.
Mgr. Michaela Štípská

Předvánoční spaní ve škole
V letošním školním roce měly děti
z páté třídy opět možnost strávit večer
a noc ve škole. Ve středu 7. prosince 2017 se děti sešly u školy, a pak si
odnášely těžké tašky s věcmi na spaní
a hraní do třídy. Školou se už linuly tóny
vánočních písní pro dotvoření atmosféry.
Po nezbytných činnostech jsem děti seznámila s programem. Čekala je vánoční
tuctovka, při které děti plní dvanáct úkolů. Každý dostal čtvrtku papíru s uvedenými úkoly,
vybral si kamaráda a mohl se pustit do pobíhání po chodbách a třídách v druhém patře naší
školy. Některé úkoly byly jednoduché, například doplnit slova známé písně, poznat po hmatu
předměty v pytlíku, zazpívat vánoční koledu nebo poskládat rozstříhanou pohlednici, ale doplnit slova do receptu na medové perníčky nebo vypočítat složitější slovní úlohu o vánočním
cukroví, už tak lehké nebylo. Když jsme pak úkoly kontrolovali, dost jsme se nasmáli některým
odpovědím. Po stezce odvahy, která byla posledním úkolem tuctovky, se děti připravily na
spaní a ve svých pelíšcích si ještě hrály různé hry. V deset byla večerka, ale po jedenácté
hodině ještě všichni nespali a ráno pak už před šestou někteří kohoutci kokrhali. Po nezbytné
hygieně a úklidu mě děti potěšily tím, jak jim chutnala snídaně. Připravila jsem jim ovocný
čaj a makovku s máslem a marmeládou. Na svačinu je čekala přesnídávka, rohlíky, jablka
a mandarinky. Čaj jim chutnal tak moc, že jsem ho ani nestačila vařit. Co dodat na závěr? Že
učení toho dne nestálo za moc, je jasné a s tím se i počítalo. Hlavní bylo, že se akce vydařila
a děti byly spokojené.
Mgr. Alena Vyroubalová, třídní učitelka
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Nastala plesová sezona
Školní plesy jsou od roku 2012 již tradicí. Letošní, již 6. ples 1. stupně se konal ve čtvrtek
2. února. Děvčátka i chlapci se oblékli do společenských šatiček a obleků, nechyběly kravaty
ani motýlci. V 8.30hod ve slavnostně vyzdobeném sále Kulturního domu v Ivanovicích na Hané
vše začalo. Velkolepým zahájením plesu bylo téměř profesionální předtančení žákyň naší školy s choreografií slečny Lucie Válkové. Promenáda, společná mazurka, polka, valčík a další
taneční kreace – to vše děti zvládly. Nechyběly ani společenské hry a soutěže doprovázené
hudbou. Radost dětí a veselá nálada, to byla nejlepší tečka za krásným dopolednem. Velké
poděkování zasluhují rodiče, kteří pro děti připravili dárky do soutěží, rovněž děkujeme našemu
bývalému žáku Dominiku Hanákovi, který celý průběh plesu nádherně doprovázel hudbou.
Za kolektiv pedagogů 1. stupně Mgr. Jitka Cupáková

Ples očima dětí druhé třídy

Napsal Nikolas Brochmann, žák 2. A třídy
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Anglické divadlo
V pondělí 13. února žáci 3., 4. a 5. ročníku zhlédli interaktivní představení The Mad Professor Show – Šou šíleného profesora, ve kterém se nám znovu po roce představil Dr. Klutz
původem z Austrálie.
Celé představení vedl v angličtině a dětem ukázal několik jednoduchých pokusů a hlavně je naučil spoustu nových anglických slov, se kterými pracovali v průběhu představení. Po
úvodním ostychu se žáci nadšeně hlásili do role asistentů profesora a na pódiu komunikovali
anglicky s Dr. Klutzem.
Předvedené pokusy se všem líbily, také komunikace s rodilým mluvčím dětem velice pomůže k dalšímu pokroku ve výuce angličtiny.
Mgr. Barbora Pazallová

Jak funguje mozek
Dne 17. února 2017 prošli naši páťáci a žáci druhého stupně fyzikálně – přírodopisně
– preventivním pořadem „Používám mozek“. Žáci měli možnost na praktických příkladech a
ukázkách pochopit, jak složitým orgánem náš mozek je. K dispozici k tomu měli průvodce
programem a 12 velkých názorných rekvizit:
• mozek s demonstrací průběhu impulzů – jak si člověk pamatuje,
• model neuronu s demonstrací pohybu informací v něm,
• model ucha s pohyblivými sluchovými kůstkami – jak si neničit sluch.
Děti měly dále možnost zamyslet se nad fungováním a používáním smyslů. Svou pozornost zaměřily na optické klamy – jak nepodléhat reklamě, strach – jak vzniká a jak se mu bránit,
způsoby učení – jak se učit a jak ne („Ebbinghausova křivka zapomínání“) a mnohé další …
Mgr. Lubomír Judas
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Lyžařský výcvik sedmých ročníků
Jako každý rok i letos se konal pro sedmé třídy lyžařský výcvikový kurz. Probíhal v době od
20. do 24. února 2017 v Beskydech na Radhošti, ubytováni jsme byli v horském hotelu Radegast.
Výcviku se zúčastnili žáci 7. ročníků a 6 žáků z 8. ročníku. První den byli účastníci, podle
své výkonnosti, rozděleni do jednotlivých družstev. Každé dopoledne probíhal na sjezdovce
Pod kaplí na Radhošti lyžařský výcvik pod odborným vedením učitelů. Zde si na své přišli jak
začátečníci, tak i pokročilí lyžaři. Někteří se v těžkých lyžařských podmínkách naučili všem
základům lyžování a ti lepší se ve svých lyžařských dovednostech ještě zdokonalili.
Vrcholem lyžařského výcviku byly závody ve slalomu. Mezi první 3 nejlepší slalomáře se
probojovali Jan Otevřel, Marek Vojáček a Tomáš Jelínek a z děvčat Radka Slezáčková, Tereza
Hladká a Barbora Kaňová.
Po celý pobyt, uprostřed beskydské přírody, nám počasí moc
nepřálo, ale legrace byla i tak. Žáci
si užili dostatek pohybu a pobytu na
zdravém horském vzduchu. Všichni
lyžovali a také se účastnili dalších
doplňkových her a soutěží.
A my učitelé věříme, že získali
vztah k zimním sportům a hory je
budou nadále lákat nejen v zimě,
ale i v létě.
Mgr. Ilona Vodičková

Rocková krabička
Pokud se Vám při procházce 27. února dopoledne v blízkosti Kulturního domu zdálo, že se
nepatrně otřásá země, tak Vám garantuji, že nezdálo. To jen žáci základní školy opět po roce
pootevřeli rockovou krabičku. Tentokrát na téma Vývoje české rockové hudby ve 20. století.
Poslechnout i zabroukat si mohli spolu s účinkujícími „vypalovačky“ Olympiku, Blue Effectu, Katapultu nebo Visacího zámku. Pořad je zároveň seznámil s děním okolo rockové scény,
i s tím, že svoboda projevu nebyla vždy samozřejmostí. To vše doprovázela projekce dobových klipů i fotografií.
Pořad se všem velmi líbil a budeme se těšit na další pokračování.
Mgr. Ivana Képesová
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Oznámení o stanoveném termínu zápisu dětí do 1. ročníku
Od letošního školního roku dochází novelizací školského zákona k úpravě ve stanovení
termínu, ve kterém se konají zápisy dětí do 1. ročníku. Tento termín je oproti předcházejícím
letům posunut do období měsíce dubna (1. 4. - 30. 4.).
Zápis dětí do 1. ročníku na naší škole se uskuteční v úterý 25. 4. 2017.
Rodiče dětí žádáme, aby s sebou k zápisu přinesli:
•
Rodný list dítěte.
•
Občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců.
Apelujeme touto cestou na rodiče budoucích prvňáčků - jestliže budete předkládat žádost
o odklad plnění povinné školní docházky, je nutno tuto uplatnit již u zápisu k povinné školní
docházce. Pokud bude následně rozhodnuto o odkladu, budou zákonní zástupci žáků informováni o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
Pro kladné vyřízení žádosti o odkladu povinné školní docházky je nutné žádost doložit
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny), a odborného lékaře nebo klinického psychologa (školský zákon § 37
odst. 1 „Odklad povinné školní docházky“).
Mgr. Lubomír Judas, ředitel školy

POZOR - Změna v placení stravného ve školní jídelně
Upozorňujeme, že od začátku příštího školního roku 2017/2018 se stravné ve školní jídelně bude platit výhradně bezhotovostním převodem na číslo účtu ZŠ Ivanovice na Hané.
Číslo účtu: 154 527 809/0300, V.S. - rodné číslo dítěte
S účinností od 1. 9. 2017 dochází zároveň k navýšení ceny obědů pro strávníky školní
jídelny při ZŠ Ivanovice na Hané, a to následovně:
strávníci 7 - 10 let .............. 23,- Kč
strávníci 11 - 14 let ............. 25,- Kč
strávníci 15 a více let .......... 28,- Kč
Z uvedeného vyplývá, že je nutno zadat trvalé příkazy na 550,- Kč.
Zvýšení ceny obědů je v souladu s Finančními normativy vyhlášky 107/2005 o školním
stravování.
Finanční limity:
strávníci 7 - 10 let ............... 16,- až 32,- Kč
strávníci 11 - 14 let ............. 19,- až 34,- Kč
strávníci 15 a více let .......... 20,- až 37,- Kč
Závěrem dodáváme, že od 1. 3. 2017 došlo k personální změně na pozici vedoucí školní
jídelny. Na uvedené místo nastoupila k tomuto datu paní Markéta Procházková. Vystřídala
tak dlouholetou zaměstnankyni naší školy, paní Martinu Vaculíkovou. Té patří naše velké poděkování – zejména za to, jak svou funkci zastávala, čímž dokázala celý proces stravování
posunout obrovským směrem kupředu ke spokojenosti všech strávníků!
Děkujeme, vedení školy
1/2017
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Petru Burianovi a jeho zaměstnancům firmy
Barvy – Laky Petr Burian. Velkou měrou se podíleli a stále podílejí na pracích při rekonstrukci naší školní jídelny a prostor výdejny stravy. Této spolupráce si ceníme nejen proto,
že je pokaždé odvedena kvalitní práce, ale také pro ochotu, pracovní nasazení, vstřícnost
a odborné rady.
Vedení školy

ZUŠ IVANOVICE NA HANÉ
Studijní úspěchy ZUŠ
Ve dnech 16. a 17. ledna 2017 proběhly celostátní talentové
zkoušky na všechny konzervatoře v ČR. Těchto zkoušek se zúčastnili také naši dva žáci Simona Vojtková a Miroslav Zdeněk
Fiala – a to v oboru sólový zpěv. Oba dva si podali přihlášku jak na
Konzervatoř P. J. Vejvanovského do Kroměříže, tak na Konzervatoř Evangelické akademie do Olomouce. S radostí mohu konstatovat, že oba dva byli přijati do Olomouce, a to navíc výsledkově
mezi nejlepšími uchazeči. Přitom talentová zkouška byla velice
obtížná a skládala se ze dvou částí (sólový zpěv a teorie). A aby
toho nebylo málo, M. Z. Fiala byl přijat současně i do Kroměříže.
Měl tedy příjemné starosti s tím, kterou školu si vybere.
Zde je nutné vyzdvihnout naše dva mladé pedagogy, kteří
oba žáky na zkoušky připravovali. Jak BcA. Rostislav Baláž DiS.
(připravoval M. Z. Fialu), tak Monika Spáčilová DiS. (připravila
Simonu Vojtkovou) si své „ovečky“ doslova „piplali“ od nejútlejšího věku a na talentové zkoušky je začali pečlivě připravovat už
rok dopředu! Je nutné si uvědomit, že konzervatoře jsou výběrové
školy. Žák, který neabsolvoval výuku v ZUŠ, prakticky nemá šanci
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se na takovou školu dostat. Druhou podmínkou je podpora rodičů, která byla u zmíněných
žáků příkladná a bez které by ani sebelepší učitel nic nezmohl!
Těmito skvělými výsledky si naše škola dokázala, že má schopnosti vyučovat žáky na té
nejvyšší možné úrovni. Jinými slovy: kdo má opravdový zájem a podporu rodičů, ten se může
směle měřit s nejlepšími.
Mgr. Kamil Sedlák, ředitel ZUŠ

UŽITEČNÝ ZÁJEZD
V loňském roce uspořádala MOČČK Švábenice zájezd do Brodku u Konice, kde má sídlo
firma NADĚJE. Majitelkou firmy je paní Mgr. Jarmila Podhorná, která za svoji mimořádnou
práci v oblasti alternativní medicíny obdržela titul Živnostník roku a Modrý delfín.
Účastníkům zájezdu představila velmi milá majitelka firmy NADĚJE její výrobní program
a princip výroby bylinných tinktur, olejů a mastí. Výroba zde probíhá v provozu certifikovaném
Ministerstvem zdravotnictví. Je pečlivě testována v průběhu celého procesu ve vlastních laboratořích. Bylinné produkty jsou zpracovávány bez chemických a konzervačních přísad. Firma
má v současné době v sortimentu více ja sto druhů bylinných tinktur.
Nejzajímavějším tématem přednášky Mgr. Podhorné byl obor gemmoterapie. Tento obor
se zrodil ve Francii a je nazýván „bylinkářství 21. století“.
Mimořádně účinné jsou tinktury vyrobené z pupenů rostlin. Pupen (lat. gemmon) je základem prvovýroby extraktů. Pupeny se sbírají z 53 druhů bylin a stromů – v lese, na loukách,
ze skácených stromů, prořezů. Na jaře se nalévají a jsou plné účinných látek. Nakládají se do
čistého lihu, ředěného lékárenským glycerinem. Jedna lahvička obsahuje několik hodin práce
sběru. Jsou naloženy 21-24 dnů, potom se filtrují a tvoří základ pro konečnou tinkturu.
Rostlina v pupenech přechovává svůj genetický potenciál, proto v nich shromažďuje nejcennější látky, které tělo zotavují a současně vytváří i obranný mechanismus – prevenci proti
nemocem. Kombinací tinktur vznikly „kúry“. Jsou to sestavy složené z několika tinktur bylinných i z pupenů. Společně mohou komplexně působit na organismus a léčit i zlepšovat
zdravotní stav.
Další řadou produktů jsou masti, oleje a výluhy. Firma NADĚJE dodává své produkty do
lékáren i většině našich předních velkoobchodních sítí po celé ČR i v zahraničí. Výrobky jsou
certifikovány M2 jako potravinový doplněk.
Součástí naší návštěvy ve firmě NADĚJE, byly i individuální konzultace s paní Podhornou
o vhodnosti podání jejich produktů při zdravotních potížích. Zaujala nás i její nabídka poradenské činnosti na tel. 582 391 254 od 7 do 15 hodin.
S paní Mgr. Podhornou navázala kontakt účastnice zájezdu, paní Martina Říhová.
Ta má prodejnu Zdravá výživa MarMila v Ivanovicích na Hané, Osvoboditelů č. 573/67,
tel. 734 597 104. Dohodla se s ní, že v případě zájmu poskytne informace o produktech NADĚJE a hromadně je objedná, s cílem úspory na poštovném.
Jistě jsem nebyla sama, která si z návštěvy NADĚJE odnesla cenné poznatky jak přispět
ke svému zdraví. Pro mne, navíc, bylo velmi povzbudivé setkání s výjimečnou ženou, která
začala podnikat v době, kdy mohla užívat zaslouženého odpočinku. Namísto toho šla do
rizika, vyměnila pohodlí a klid za nejistotu, starosti a stovky hodin práce. Zvolila si těžší cestu
– na jejímž konci byl cíl – pomoci druhým. Ukázala, jak zúročit nabyté životní vědomosti a
zkušenosti, jak příkladně působit na okolí, jak kvalitně žít. Vhodně zvolený název její firmy
NADĚJE – vystihuje to, co lidé zejména nejvíc potřebují – naději v důstojné stáří staršího
věku.
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„Akce kup strom“ vyhlášena firmou NADĚJE.
Pomozte vybudovat komplex nejmodernější zahrady v Evropě. Zakupte si svůj strom,
přispějete tím na dobrou věc. Podpoříte tak vybudování parku léčivých stromů pro ty, kteří to
potřebují.
• Strom bude opatřen vašim jménem.
• Budete majitelem svého stromu, o který bude pečováno v parku firmy NADĚJE!
• Pomozte tvořit alej dárců!
• Děkujeme Vám!
V případě, že se rozhodnete podpořit tuto užitečnou akci, přihlaste se u paní Jany Bláhové, tel. 608 605 232 do 30. dubna 2017. Minimální částka na pořízení jednoho stromu je
3000 Kč.
Jana Bláhová, členka KK

Rodinný trojúhelník
Aby bylo jasno, nejde o manželský trojúhelník s případnými jeho následnými konsekvencemi. To zdaleka ne. Jde o tři rodiště, o místa, kde se narodil můj tatínek, moje maminka a já,
tedy o tatínkovy Nezamyslice, maminčiny Ivanovice na Hané a moje Morkovice.
Všechna tato osídlení tvoří na okraji Hané k Litenčickým vrchům pomyslný trojúhelník,
jehož vrcholy nejsou od sebe příliš vzdáleny. Tak z Nezamyslic do Morkovic je dvanáct kilometrů, z Ivanovic do Nezamyslic pouhých sedm a z Morkovic do Ivanovic, kudy chodil můj
tatínek za maminkou na námluvy, něco mezi tím. To si nemusíte pamatovat. Stačí, když to vím
já, abych se mohl orientovat v prostoru i v čase. Uvědomil jsem si, že jsem už vyprávěl o Nezamyslicích i o Morkovicích, jen o maminčiných Ivanovicích mi zůstal dluh. Podíváme se tam.
Pro jednoduchost budu jmenovat Ivanovice bez přídomku „na Hané“.
Maminčin rodný domek byl v Husově ulici v řadě podobných nedaleko viaduktu a měl číslo
75. To si dobře pamatuji. Váže se k tomu tato příhoda: Kdykoliv jsme do Ivanovic přijeli, upoutal
moji pozornost nade dveřmi malý smaltovaný štítek s číslem 75. Svým tvarem a velikostí neodpovídal běžnému domovnímu očíslování. Listoval jsem v paměti, ale zaboha jsem si nemohl
vzpomenout, kde jsem podobný štítek viděl. Až jednou, kdy jsme jeli rychlíkem do Ostravy ke
strýčkovi, jsem objevil nad sedadlem rychlíkového vozu podobný smaltovaný štítek. Překvapení mě natolik uspokojilo, že jsem už dál nepátral, jak se tento štítek z rychlíkového vagónu
objevil v ivanovické ulici. Řešení bylo nasnadě.
Na domku bydlela stařenka Anežka Doleželová s tetou Terezkou, nejmladší z pěti sourozenců. Stařence jsme říkali „stařa“. Byla statné postavy a když promluvila, sklouzl její hlas
v afektu do nepříjemné fistule. V tu chvíli nevolila pro nás, děti, lichotivá slova. Byli jsme rázem
jejími „panicharty“. Bylo to pojmenování nespravedlivé, protože akční rádius našich aktivit byl
v tamních prostorách mizivý, ba nulový. Před domem frekventovaná ulice, za domkem malilinký dvorek. Co měly děti dělat, než zlobit? Nadto trpěla stařa kloubovým revmatismem
a nesnesla otevřená okna kvůli průvanu. Takže bývalo v místnosti zvláště v noci nedýchatelně.
Proto jsem nejezdil do Ivanovic rád a na dům s číslem 75 jsem se raději díval z okna vlaku,
když jsme jeli po blízkém viaduktu do milovaných Morkovic.
Na dvorku zaujímala dominantní postaven nad hnojníkem kadibudka. Opírala se jednou
stranou o kamenné zdivo hřbitova, za nímž vykukovaly kříže. Takže, kdo vyšel v čase potřeby
vstříc tomuto útulku, nemohl si nevšimnout nad zdí této výstrahy. Memento mori!
42

1/2017

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

Jezdili jsme do Ivanovic především na ¨svátek Všech svatých., o Dušičkách. Při výstupu
z nádraží ovanul každého sladký odér z nedaleké sladovny. Komplex budov s charakteristickými komíny lemoval pravou stranu silnice vedoucí do městečka. Po levé straně sousedil chodník se hřbitovní zdí. Silnice vyústila na malém prostranství, odkud se dalo jít na několik stran.
To by nebylo nic pozoruhodného, ale za zmínku stojí, že tam byla veřejná studna, ze které se
čerpala voda dřevěným vahadlem. Pro vodu se docházelo s dřevěnými putýnkami zavěšenými na dlouhém bidle, které měl nosič přes ramena na pleci. Takový romantický obrázek bylo
lze spatřit ještě před sedmdesáti lety. Vymyká se představě, že tam, kde byl dobytek a nebyla
vlastní studna, stalo se opatřování vody nelehkým břemenem.
O mých patnáctých narozeninách jsme dostali telegram, že stařa umřela. Pochovali jsme
ji za zdí jejího rodného domku, který nikdy neopustila. Zato její hrob se nestal posledním útočištěm. To bylo tak: Ivanovičtí konšelé rozhodli, že hřbitov u nádraží už nevyhovuje a založili při
silnici k Herolticím nový. Tam přenesli mnozí pozůstalí ostatky svých zesnulých i jejich kříže.
Tam uložili i naší stařu Anežku.
Po letech, když jsem pojal záměr navštívit místa svého mládí, zajel jsem i do Ivanovic.
Vítala mě pustá sladovna bez odéru. Místo, kde stála pumpa s vahadlem, pokryla známková
dlažba. Zmizel i smaltovaný štítek na domku. Ten byl opraven k nepoznání. Koupil jsem pár
letních květů a vydal se k novému hřbitovu za městem. Tak, jak jsem hledal svůj rodný dům
v Morkovicích, tak jsem se teď vydal vyhledat místo posledního odpočinku stařenky Anežky
Růžičkové. Pamatuji si ten vysoký štíhlý kříž, který měl být pro mě orientačním bodem. Chodím mezi hroby a hledám.
Připadá mi, že je vtom hledání jakási symbolika. Vždyť vlastně po celý život chodíme
a hledáme. Hledáme, tápeme, nalézáme, ztrácíme i objevujeme. Ztrátami i nálezy hledáme
sami sebe. Formujeme své já, své postoje k přátelům, ke společnosti.
Kříž s hrobem jsem našel a ozdobil jej květinami. Zdálo se mi, jako by se v tu chvíli ozval
stařenčin hlas, jako by se ptala: „Kde ses tady vzal?“ Svěřuji se jí se vším, co mám na srdci.
Omlouvám se za ty dnes ještě žijící panicharty. Vtom jsem zahlédl, jak se stařa poprvé v životě
pousmála.
(Převzato z publikace: Jan Kouřil, Drobníčky)

PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA
Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho okolí. Proto
je dobré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu lékaři. Neléčená
oční onemocnění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci.
Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči
seniorům starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře. Součástí služeb medbusu je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby
byl senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na
telefonní číslo 517 076 800. Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbusu
v den vyšetření objednané seniory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu
lékaři i zpět domů zcela zdarma. Specializované preventivní vyšetření zraku je plně hrazeno
z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji a konzultaci s lékařem. Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno
oční onemocnění, které vyžaduje další léčbu, v rámci projektu medbus bude pacientovi opět
zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, aby se mu dostalo potřebné terapie.
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Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje špičkovou oční péči tisícům
pacientů ročně, se projekt medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou léčbu šedého
a zeleného zákalu a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje se totiž,
že pokud tato oční onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést až k úplné ztrátě zraku a tím
pádem k vyloučení nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční vadu či onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani nemají tušení,
že právě jejich problém je možné léčit.
Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 65 let bezplatnou oční péči
včetně dopravy a současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních onemocněních a možnostech jejich léčby.
Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k dnešnímu dni má již desítky spokojených klientů, kteří využili nabízených služeb.
Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli u očního, neváhejte se obrátit na
Nadační fond Josefa Hycla – projekt medbus.
Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800, E-mail: brno@medbus.cz, Web: www.medbus.cz

POHLEDY DO HISTORIE
Povodeň 6. 3. 1962
V letošním roce uplynulo 55 let od poslední velké povodně v Ivanovicích na Hané. Připomeňme si tuto událost několika slovy i fotografiemi.
Všechny staré kultury, už od dávných dob Mezopotámie, byly závislé na zdroji vody. Nejčastěji se lidé usazovali právě kolem řek, které jim svým tokem zajišťovaly stálý přísun čerstvé
vody nejen k pití, ale i k zavlažování polí. Později, při rozvoji průmyslu a civilizace, sloužily
jako dopravní tepny i jako nevyčerpatelná zásobárna energie k pohonu mlýnů, pil a jiných
technických zařízení.
Voda však dokáže nejen sloužit, umí také škodit a ničit. O tom se naši předkové mnohokrát v historii města přesvědčili. Při jarním tání se Haná vylévala z koryta a zaplavovala níže
položené pozemky a stavení. Z novodobé historie máme doklady, včetně fotografií, o dvou
velkých povodních. K první došlo 23. 3. 1931 a z textu na dobových pohlednicích víme, že
škody dosáhly více než 1 000 000 Kč. Druhá povodeň zasáhla Ivanovice 6. 3. 1962. Také tehdy musely být škody obrovské, ale přesnou částku se zjistit nepodařilo. Z této události se nám
dochovalo mnohem víc fotografického materiálu a snímky nejsou žádnou vzácností. Přesto
jsou tyto konkrétní záběry ojedinělé. Pořídil je pan Josef Kulíšek z ulice Partyzánské, přímo ze
svého domu. O fotografie později přišel a až nedávno, po naskenování negativů a opětovném
zhotovení snímků, můžeme ocenit pohotovost autora. Na fotografiích poznáváme známé tváře zachraňovaných i přihlížejících spoluobčanů, z nichž někteří už nás, bohužel, opustili.
Po této události bylo rozhodnuto podobným pohromám předcházet, zregulovat tok řeky a
odklonit ji do větší vzdálenosti od města. Zároveň s tím došlo k narovnání a zahloubení koryta.
Původní stav vodního toku před tímto významným zásahem dokládá letecká fotografie z roku
1933. Byla pořízena vojenskými letci a k publikování ji zapůjčilo Muzeum Vyškovska.
Panu Josefu Kulíškovi i pracovníkům Muzea Vyškovska za zapůjčení děkujeme.
Autoři fotografií: Josef Kulíšek, Ivanovice na Hané,
Muzeum Vyškovska (2. letecký pluk Olomouc), text a zpracování fotografií Pavel Miklošek
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PRAMEN ZDRAVÍ Z PŘÍRODY
10 faktů o banánech - možná je začnete jíst každý den
Banány jsou jednou z organických potravin zcela mimořádně bohatých na minerální látky
a vitamíny. Jsou hodnoceny jako superpotravina.
Podílejí se na výživě obyvatel rozsáhlé části Země a jsou jedním z nejvýživnějších a pro
lidské zdraví nejpřínosnějších plodů vůbec. Tady je 10 hlavních výhod pravidelné konzumace
banánů:
1. Tryptfan a serotoin
Vysoké hodnoty obsahu tryptofanu, jedné z osmi esenciálních aminokyselin, které si tělo neumí vytvořit a získává je z potravy. Tělo tuto látku dále transformuje na serotonin. Určitá část
serotoninu ovlivňuje psychické naladění. Jeho nedostatek způsobuje psychické podráždění,
poruchy spánku a další problémy (syndrom nedostatku serotoninu).
2. Posílení nervové ochrany
Vysoký obsah vitamínu B6 posiluje nervovou soustavu. Kromě toho chrání před diabetem
druhého typu, redukuje otoky, pomáhá v produkci bílých krvinek.
3. Když trpíte chudokrevností
Vysoký obsah železa. Pomocník v boji proti chudokrevnosti.
4. Žádný vysoký tlak
Vysoký obsah draslíku a nízký obsah solí – uznávaný prostředek snižování krevního tlaku,
ochrany před infarktem a mozkovou mrtvicí.
5. Pevné kosti
Zabraňují ztrátě vápníku, odvápňování kostí a zubů.
6. PMS
Příznivě ovlivňují hladinu krevního cukru, čímž snižují svalovou únavu a napětí, zmírňují příznaky premenstruačního syndromu i ranní nevolnosti a udržují v rovnováze energii.
7. Dobré trávení
Pektin obsažený v banánech spolupůsobí při trávení a napomáhá očištění organismu od toxických látek a spolu se značným objemem vlákniny působí proti zácpě. Banány jsou navíc
přírodní probiotikum. Příznivě působí i při průjmu.
8. Pálí vás žáha?
Banány můžete jíst i při žaludečních vředech, neboť jsou velmi šetrné k žaludeční stěně. Působí také jaké přírodní antacidum, ulevují při pálení žáhy.
9. Antioxidanty
Obsahují velké množství antioxidantů, a chrání tak před volnými radikály, autoimunitními onemocněními a chronickými chorobami.
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Ale to ani zdaleka není všechno. Vysoký obsah draslíku a hořčíku spolu s velkým množstvím B vitamínů pomáhá při odvykání kouření. Pokud vnitřek banánové slupky přiložíte
a fixujete na bradavici, máte velkou šanci se jí zbavit. Stejně tak účinná je banánová slupka
na hmyzí kousnutí nebo vyrážku. Vnitřní stranou slupky si můžete čistit zuby – účinně je bělí.
Slupka z banánů nepomáhá jen lidskému organismu, ale i rostlinám. Její vnitřní stranou
zbavíte skvěle prachu pokojové rostliny. Sázíte-li rajčata, oviňte jejich kořeny lehce banánovou
slupkou. Dopřejete jim tím bohatý zdroj výživy po celou dobu vegetace. Vůni banánové slupky
nesnášejí mšice. Zkuste lehce pod povrch země kolem růžových keřů zahrabat banánové
slupky. Máte velmi dobrou šanci, že nebudete muset použít chemii. Stopové prvky ve slupce
navíc růžím neobyčejně svědčí.
A pokud vám tohle všechno ještě nestačí, zkuste si banánovou slupkou přetřít boty. Pak
lehce přejeďte měkkým hadříkem – a uvidíte, co to znamená, mít naleštěnou obuv.
Zdroj: http://zeny.iprima.cz/zdravi/

U RODINNÉ PLOTNY
dobroty velikonočního stolu
Velikonoční nádivka
Velikonoční nádivka je tradičním velikonočním pokrmem, který se upravuje v mnoha obměnách podle krajových zvyklostí z masa uzeného, někde z uzeného a vepřového nebo ještě
i telecího. Další složkou jsou vejce, kterými nešetříme. Jako jarní pokrm musí obsahovat něco
zeleného, a to buď mladé kopřivy, libeček, petrželku či pažitku. Nádivka se doplní houskou,
mlékem a podle chuti se okoření. Podává se na Bílou sobotu k večeři.
Potřebujeme:
500 g vepřové plece, 250 g uzeného masa (nejlépe uzený bůček), 5 vajec,1 chlebíčková
veka (nebo 8 rohlíků), 1/4l mléka, svazek petrželky, nasekané kopřivy nebo další nasekané
jarní bylinky, sůl, pepř, muškátový oříšek a máslo.
Postup:
Veku rozkrájíme na kostičky, zalijeme mlékem v němž jsme rozšlehali žloutky a necháme rozležet. Vepřové maso uvaříme, zvlášť uvaříme i uzené a po vychladnutí je nakrájíme
nadrobno. Bylinky nasekáme, kopřivy před přípravou spaříme horkou vodou. Kostičky veky,
maso i bylinky smícháme, mírně osolíme, opepříme a okořeníme muškátovým oříškem. Bílky
ušleháme na tuhý sníh a vmícháme do směsi. Pekáč vymastíme, nádivku do něho rozložíme
a urovnáme, povrch pokapeme máslem a upečeme v předehřáté troubě dozlatova. Podáváme
teplé i studené.

Velikonoční kuře
Potřebujeme: 1 kuře (1,5 kg), 2 cibule, 1 lžička směsi grilovacího koření, 2 lžičky dobromyslu, 1 lžička rozmarýnu, 1 žloutek, 2,5 dl piva, 1 lžíce hladké mouky, 1 lžíce plnotučné hořčice,
olej, sůl.
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Postup: Kuře rozdělíme na porce, které osolíme, potřeme grilovací směsí rozmíchanou
v malém množství oleje, vložíme do pekáče na rozpálený olej a po obou stranách opékáme
asi 10 minut. V pánvi na oleji osmahneme drobně nakrájenou cibuli, vmícháme hořčici, žloutek
a rozemnuté nebo drcené sušené bylinky. Směsí potřeme porce kuřete a ještě je asi 15 minut
pečeme v troubě za přelévání vypečenou šťávou. Potom měkké maso vyjmeme, šťávu zaprášíme moukou, zředíme pivem a povaříme.

Mazanec
Nejstarší u nás doložené velikonoční pečivo je mazanec. Dříve se mazanec připravoval
naslano, ze strouhaného sýra a vajec. Jeho historie se různí podle kraje – někde se do něho
přidává tvaroh, jinde uzené či telecí maso. Sladké mazance se objevují v kuchařkách teprve
na konci 18. století.
Potřebujeme: 700 g hladké mouky, 0,5l mléka, 70 g cukru, 30 g kvasnic, 100 g másla,
1 vejce, sůl, vanilka, rozinky, citrónovou kůru, mandle, rozšlehané vejce na potření.
Postup: V mouce si uděláme důlek a dáme do něj kvasnice, posypeme lehce cukrem,
zalijeme trochou mléka a zamícháme. Necháme kvásek v teple vykvasit. Pak přidáme ostatní
ingredience a vypracujeme tuhé těsto. Těsto necháme opět v teple vykynout. Pak těsto rozdělíme na 2 díly, ze kterých vytvarujeme bochánky, necháme vykynout. Na každém z nich uděláme nožem kříž, potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme nasekanými mandlemi a pečeme
dozlatova. Zda je mazanec upečený uvnitř, zjistíme špejlí.
(www.recepty.centrum.cz)

RADY A TRIKY PRO DOMÁCNOST
JARNÍ ÚKLID
Mezi nejméně oblíbené domácí práce patří i umývání žaluzií a spár mezi dlaždicemi
a kachličkami. Co naplat, tyto lapače prachu i místa v koupelnách a kuchyních je potřeba
jednou za čas očistit. Aby se tato činnost nestala skutečnou otročinou, zcela jistě zabere pár
rad, jak na to.
Nejdříve si připravte roztok na umývání žaluzií. Vždy smíchejte stejný díl octu a vody. Potom si vezměte čisté ponožky, které jste již vyřadili, ideální jsou z froté. Pak si navlečte jednu
ponožku na ruku, namočte konečky prstů do připraveného roztoku a umývejte každý list žaluzie zvlášť. Na závěr si navlečte druhou, suchou ponožku a poutírejte vše do sucha.
Na plíseň a nečistoty ve spárách kachliček obkladů stačí připravit další jednoduchý roztok
z věcí, které máte doma po ruce. Nemusíte tak kupovat drahé a někdy i neúčinné chemické
přípravky. Připravte si šálek teplé vody, dvě a půl lžíce jedlé sody a jednu polévkovou lžíci
tekutého prášku. Nejdříve rozpusťte sodu v teplé vodě a přidejte tekutý prášek. Pak stačí vzít
hubku nebo kartáček a plíseň a nečistoty touto směsí přetřete.
zdroj: http://styl.instory.cz/
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RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Kdy se pustit bez obav do prací na zahradě?
Neřiďte se časem, ale rostlinami. Jsou-li sněženky v plném květu, můžeme začít s výsevem a první výsadbou do teplého pařeniště. Když kvete podběl, začínáme pracovat na záhonech. Vyséváme černý kořen, špenát, boby, mrkev, cibuli a vodnici. Vysazujme sazečku, ranou
kapustu a šalotku. U těžších půd však raději počkáme, dokud nevykvetou forzýtie. Jakmile se
objeví první listy na vinné révě, pospícháme s výsevem zeleniny, máme ještě šanci dohnat
dřívější výsevy, protože klíční rostlinky porostou velmi rychle.
Rozkvetlé kočičky plné žlutého pylu oznamují, že půda je už dost teplá a vhodná pro intenzivní zahradnickou činnost.
Zahrádkáři jsou sice natěšení a netrpěliví, ale je třeba ctít pravidlo, že všechno má svůj
čas. Příroda se teprve probouzí a nabírá síly na dlouhou sezonu, která ji čeká. Velké zásahy do
života rostlin zatím nejsou vhodné. Hojení případných ran by spotřebovalo hodně jejich sil a zabrzdilo růst. Něco jiného je řez větších stromů a keřů, pro jejichž radikální omlazení nastává poslední šance. Jakmile se udělá jen trochu hezky, mnozí dokonale a najednou odstraní všechna
zimní opatření, která měla za úkol chránit vegetaci před mrazy. Jde o velkou chybu, vhodné je
postupně otužování. Počasí se ještě může citelně zhoršit a zahrada na spěch doplatí.
Dosyta se lze naopak vyřádit na vyčištění trávníku a jeho provzdušnění, čímž zabráníme
hromadění vody na jeho povrchu.
Ing. Marta Pawlicová, ČZS
(čerpáno z časopisu Naše rodina)

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
S heslem, jak na nový rok, tak po celý rok, se vypravilo 24 turistů z KČT Chvalkovice na Hané, na novoroční
výšlap. Tentokrát to bylo na jih Moravy, a to do Rakvic,
kde jsme přijeli vlakem a odtud jsme přes mrazem krásně vymalované vinice vyrazili na Přítluckou horu (292 m),
s rozhlednou Maják a dál po zelené turistické značce do
Zaječí na rozhlednu Dalibor u Kapličky. Přesto, že viditelnost byla k vůli mlze špatná, byli účastníci 12 km výšlapu
spokojeni. Slíbili jsme si, že za rok půjdeme zase.
Drahoš Baláš, předseda KČT Chvalkovice na Hané
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TK Dance Flow, o.s.
Ivanovice na Hané
Nová taneční sezóna v plném proudu
Novou taneční sezónu odstartoval taneční klub v lednu „Novoročním posezením s tancem“ pro rodiče a přátele klubu. Byla to přehlídka nových tanečních choreografií, které členové
klubu natrénovali na soutěže a vystoupení od začátku školního roku. Akce stejně jako v loňském roce proběhla v přátelské atmosféře a naplnila sál kulturního domu.
O tom, že všech pět tanečních skupin od září nezahálelo, jste se mohli v lednu a únoru přesvědčit na společenských akcích, plesech a karnevalech v Ivanovicích na Hané a okolí a také
na posezení pro seniory, kde vystupovaly skupiny BABY, MINI, JUNIORKY, AGENTKY a DUC.
Skupiny si pro letošní sezónu připravily celkem 17 nových tanečních choreografií z toho
6 skupinových, 2 miniformace, 1 trio, 1 duo a 7 sólových vystoupení. Soutěžit budeme
s 15 choreografiemi ve stylu disko, POM POM (roztleskávačky), showdance a Baton (mažoretky). Máme v plánu účastnit se pohárových, republikových a mezinárodních soutěží. Největší
výzvou a cílem je pro náš klub probojovat se přes semifinálová kola a postoupit do finále
mezinárodní taneční soutěži MIA festival v Praze v Lucerně a obhájit zde první místa. Na této
prestižní soutěži, pořádané sdružením Děti fitness, aneb sportem proti drogám, získává klub
již pravidelně 4 roky medailová umístění. Trenérce Lucii Válkové byl za výsledky v soutěži
v loňském roce udělen certifikát za vynikající práci s dětmi.
Těšíme se s vámi na shledanou na naších vystoupeních a akcích klubu. Pokud máte
zájem o naše vystoupení, můžete si je objednat na tel. č. 732 611 656.
Vlasta Válková, předsedkyně klubu
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SDH Ivanovice na Hané
Mladí hasiči pokračují v open lize v uzlování. Na závodech v Hrušovanech u Brna, Brně
a v Hostěrádkách Rešově se žákům vedlo i naopak. Žáky čeká ještě poslední závod. Prozatím
jsou mladší žáci 12. asi z 36 aktivních přihlášených družstev. U starší kategorie se Ivanovice na
Hané nachází prozatím na 25. místě asi ze 40 aktivních přihlášených družstev.
Na konci kalendářního roku uspořádala pro sebe hasičská mládež na hasičské zbrojnici
vánoční besídku. Přes hodinu mladí hasiči hráli hry, povídali si a poslouchali muziku. Nakonec
si všichni i vedoucí připili na další rok plný nových zážitků a úspěšných závodů.
Dne 14. 1. 2017 se uskutečnila Výroční valná hromada v přísálí Kulturního domu v Ivanovicích na Hané. Pověření zástupci pronesli zprávy z jednotlivých úseků SDH Ivanovice
na Hané za uplynulý rok, tedy rok 2016. Zprávy byly předneseny například od pana starosty
sboru, výboru SDH, revizora, vedoucího mládeže, sportovních družstev, účetní a další. Poté
byl přednesen návrh činnosti a rozpočtu na další rok. Valnou hromadu ukončila diskuse.
25. února jsme uspořádali tradiční Hasičský bál, v následujících měsících nás čeká, sběr
starého železa a pomalý začátek sezóny mladých hasičů i sportovních družstev.
Kristýna Medková, vedoucí mládeže
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TJ SOKOL
Posezení pro seniory
27. 1. 2017 od 17 hod. se konala naše tradiční akce Posezení pro seniory. Vstupem
kulturního domu prošlo 70 platících. Avšak v tomto počtu je i několik maminek a příbuzných,
které se přišli podívat na své děti, které pravidelně naplňují kulturní program, a neváhali
zaplatit vstupné. Je již totiž tradicí, že každý platící dostane chlebíček a 1 teplý nápoj oproti
vstupence. Zvažujeme přejmenování akce na Posezení pro přátele sokola. K tanci a poslechu hrála skupina Yren Music. Během večera vystoupily tanečnice z TK Dance Flow, děti
z Rhythmyckgim a nechybělo taneční číslo skupiny Babyboys. Pro účastníky byla rovněž
připravena tombola. Pro velký zájem se prodlužovalo hraní kapely do 23h.

Šibřinky
Pohádkové postavičky začaly plnit Kulturní
dům 28. 1. 2017 od 19.30
hod. a důvod byl jediný
Šibřinky – tentokrát na
téma: „Pohádková noc“.
Celkově přišlo asi 200 lidí
z toho cca 45 masek.
Oproti loňskému roku
trochu poklesla účast.
Nicméně na zaplněném
parketu to nebylo znát. O
hudební doprovod se po
celý večer již po několikáté starala skupina Classic z Kroměříže. Chvilku před půlnocí proběhlo malé překvapení
– v podobě tanečního vystoupení Elišky Trněné a nechyběla samozřejmě tombola.
Celý průběh akce byl bezproblémový i úklid se vydařil rychle. Děkuji všem pořadatelům,
sponzorům a lidem, kteří jakkoli pomohli při realizaci této akce..
Veronika Krylová, starostka T. J. Sokol Ivanovice na Hané
1/2017
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“Proč neděláte Šibřinky v sokolovně?“
Šibřinky patří do sokolovny. Je to pravda. Chybí nám peklo. Chybí nám sokolské zázemí. Mělo to svoji jedinečnou atmosféru. Přestože si to taky myslíme, už počtvrté jsme
uspořádali tradiční sokolské Šibřinky v Kulturním domě. A proč to tedy děláme?
Myslíme si, že naše město si zaslouží jak reprezentativní místo ke sportu, tak místo
k zábavě. Místo k pořádání plesů máme krásné – kulturní dům. A cílem současného vedení
Sokola je nabídnout co nejlepší prostor ke sportování - sokolovnu.
Prvotní impuls k přestěhování Šibřinek do KD byla renovace parket v sokolovně. Od
června r. 2013 máme v tělocvičně renovované parkety. Do jejich renovace sokol investoval
161.000 Kč zejména proto, že staré parkety byly na mnoha místech poškozené a také se
vlivem času rozklížily, takže se vlastně prášilo i přímo z podlahy.
V roce 2015 provedla firma Vestav group přepažení galerie, aby v sokolovně mohl
vzniknout taneční sál. Akci financovalo město spolu se T.J. Sokolem Ivanovice.
V roce 2015 jsme získali dotaci na malou posilovnu, kterou jsme vybudovali na místě
bývalé dílny, která se nám rok co rok měnila při příležitosti Šibřinek v bar. Dotaci opět finančně podpořilo město.
V roce 2016 se nám podařilo renovovat hygienické zázemí opět za přispění jak JMK,
tak města Ivanovice.
Sokolovna se nám během několika let skutečně proměnila, aby byla kvalitním místem
ke sportu. Na zrenovované parkety dámy s podpatky pustit nechceme, z baru jsme udělali
posilovnu, galerie už není součástí sálu – věříme, že se všichni společně s námi dobře
bavíte i v kulturním domě!
Petra Kroupová, T. J. Sokol Ivanovice na Hané
Ráda bych reagovala na příspěvek TK Dance Flow z minulého čísla zpravodaje,
který se týkal renovace podlahy v sokolovně na “galerce”. Ve zpravodaji bylo uvedeno, že
Sokol nijak finančně na tuto renovaci nepřispěl.
Za Sokol bych ráda uvedla, že nás tato otevřená výtka zamrzela. S TK Dance Flow jsme
se dohodli na ročním nájemném ve výši 20.000,- Kč. Chtěla bych upřesnit, že dle rozvrhu
navštěvuje klub sokolovnu 18 hodin týdně a další hodiny mimo rozvrh nejsou výjimkou. Hodina tréninku v sokolovně tak TK Dance Flow stojí asi 27,- Kč. Cena pronájmu za taneční
sál pro členy sokola je 70Kč/hod a pro nečleny 100Kč/hod. Cena za tělocvičnu pro členy
100Kč/hod a nečleny 150 Kč/hod.
Sokol Ivanovice je organizací, která se snaží maximálně podpořit sportování v Ivanovicích obecně. Snažíme se vyjít vstříc i TK Dance Flow, aby mohly děti trénovat a ve volném
čase se hýbaly. Jsme velice rádi, že takový klub v Ivanovicích existuje, a že je o něj velký
zájem. Jejich výsledky jsou obdivuhodné a vystoupení jsou skvělá!
Mrzí mě ale, že bylo ve zpravodaji zdůrazněno, že T.J. Sokol na podlahu nijak nepřispíval. Jednak proto, že jsme se s TK Dance Flow dohodli, že jim poskytneme jednorázovou
slevu z nájemného 20 tisíc korun. A také proto, že nájemné, které klub platí je ve skutečnosti
spíš pouze příspěvkem na energie, které se spotřebují pří trénincích. Naše roční výdaje za
energie jsou totiž 150.000,- Kč. A v tomto světle se náhle zdá roční “nájemné”, při tak velkém počtu hodin, více než příznivé.
Jsme nezisková organizace a jsme závislí na příjmech z pronájmu a na zisku z námi
pořádaných akcí (což ale nejsou nijak závratné částky). Akce, které pořádáme, děláme
ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Snažíme se udržet sokolovnu
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v provozu. A bez peněz to opravdu nejde. Loni bylo prioritou dofinancovat renovaci hygienického zázemí. O dotaci na nové záchodky jsme požádali zejména proto, aby děti měly
možnost trénovat v odpovídajících hygienických podmínkách. Dotaci dofinancovalo město
Ivanovice na Hané, které nám každoročně poskytuje velkou finanční pomoc, za což jsme
velice vděční.
Na závěr chci dodat, že stávající výbor a všichni členové ivanovického Sokola se budou
i nadále snažit sokolovnu nejen udržet v chodu, ale i co nejvíce ji zvelebovat a opravovat.
Andrea Kolářová, členka výboru T. J. Sokol Ivanovice na Hané

Rhytmickgym
V předvánočním shonu překvapila účast rodičů a nejbližších na besídce. Bylo příjemné
se zastavit u cukroví a punče a zatleskat předvedeným výkonům. Tímto bych chtěla poděkovat rodičům, kteří pomohli se zajištěním občerstvení pro nocležníky.
Pracujeme na technice náčiní, pilování sestav a na soutěžním vystoupení Lindy Matouškové. Všechny začátky jsou těžké, a tak věřím, že vynaložená snaha bude mít i své
výsledky.
Více informací: http://tsrhythmickgym.webnode.cz/
Eliška Trněná, trenérka Rhytmickgym

Připravujeme:
12. 3. 2017 od 15h Valná hromada.
Navštivte naše stránky: www.sokolivanovice.wz.cz
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TJ Slovan Ivanovice na Hané
Dětské radovánky
Tak, jako každý rok, jsme uspořádali dne 18. 2. 2017 Dětské radovánky
v kulturním domě. Tímto chceme poděkovat všem sponzorům za hojné příspěvky do tomboly, čímž potěšili téměř všechny přítomné.

Veřejné bruslení
Po několika letech počasí dovolilo, aby byl zrealizován led na Rozvízu. Díky mnoha členům byl nastříkán led a bylo umožněno veřejné bruslení celých 35 dní!!! A také, se zúročila
letní příprava, kdy byla provedena generální oprava čerpadla a uložen nový rozvod vody od
studny, čímž nyní stříkání ledu proběhlo bez problémů.
Na fotkách je vidět, že bruslení se zúčastnili ti nejmenší i vážení senioři.

Krásná zima
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Pan Jaromír
Pospíšil, ročník
1934!!! Blahopřejeme
k aktivnímu životu.
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Fotbalový oddíl
Na jaře začínají postupně soutěže:
• Muži A - Okresní soutěž 3. třída sk. A.
• Okresní přebor Starší žáci 7 + 1.
• Starší přípravka Okresní soutěž, skupina A.
• Mladší přípravka Okresní soutěž, skupina A.
Rozpisy soutěží a výsledky najdete na http://tjslovanivanovicenahane.webnode.cz/ a www.
ofsvyskov.estranky.cz

Nohejbal
Novou sezónu budou hrát nohejbalisti II. ligu, čímž všechny zveme na jejich ligové zápasy. Podrobnější informace získáte na adrese: www.ivanovicenohec.estranky.cz

Kuželky
Oddíl kuželek hraje zápasy v Jihomoravském krajském přeboru, JmKP2 sever - skupina
B. Domovskou kuželnou je Kuželna KK Rostex Vyškov, Brněnská 7, Vyškov. Podrobnější
informace získáte na adrese: http://jmk.kuzelky.cz/
MVDr. Jiří Radoš, předseda TJ Slovan Ivanovice na Hané, z.s., tel.: 721 884 365

PROSBA O SPOLUPRÁCI
Vážení spoluobčané, obracíme se na vás ještě jednou 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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OZNÁMENÍ
Oznamujeme občanům, že byl pracovníky městského úřadu zpracován
jízdní řád odjezdů autobusů a vlaků z Ivanovic na Hané. Najdete jej na
webových stránkách města www.ivanovicenahane.cz/město/aktuality.
Občané, kteří nemají možnost přístupu k internetu, se mohou dostavit
na městský úřad, kde jim bude jízdní řád předán v tištěné podobě.

Portál Vyškovsko.info už 3 roky informuje
o aktuálním dění v regionu
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy
anebo naplánovat akci na víkend? Na webovém portálu www.Vyskovsko.info najdete vše, co o dění v regionu chcete vědět.
Portál Vyškovsko.info je v provozu od roku 2014 a postupně se z něj stal
největší informační web v regionu. Vyškovsko.info denně přináší informace o všem, co se v regionu děje. Portál není zaměřený na specifické
téma, a proto si na něm každý najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstnání
a brigád na Vyškovsku. Firmy a personální agentury zde zadávají volné
pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí najdete na
www.vyskovsko.info/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí.
Pozvánku můžete publikovat v přehledném seznamu událostí z celého
regionu na adrese www.vyskovsko.info/kalendar-akci/. Nejzajímavější
a nejčtenější akce se automaticky zveřejní na regionální facebookové
stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků.
Portál Vyškovsko.info podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou
institucív regionu, např. Muzeem Vyškovska, Kulturním střediskem Vyškov či Zooparkem. Píšeme o Vyškovsku pro Vyškovsko.
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INZERCE

Sháním ke koupi RD v Ivanovicích a okolí.
Tel.: 721 387 897.

Hledám byt, stačí udržovaný stav.
Tel.: 728 901 841.
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SLÁVA KARNEVALU!

Dětský karneval v kulturním domě 7. ledna 2017

Dětský karneval v kulturním domě 7. ledna 2017
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SLÁVA KARNEVALU!

Karneval v MŠ Mlýnská 16. února 2017

Karneval v MŠ Mlýnská 16. února 2017
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