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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
s příchodem nového roku přeji vám i vašim rodinám všechno dobré, mnoho úspěchů,
štěstí a pohody. Vítejte tedy v roce 2018, v roce, kdy si celá naše republika připomene
100 let od založení samostatného Československého státu. Na základě dobrého vývoje ekonomiky státu máme predikovány v rámci výběru daní pro naše město na letošní
rok vyšší příjmy. I přesto, že je to uvedeno v materiálu JMK a přislíbeno, drželi jsme se
v rámci sestavování rozpočtu na letošní rok v příjmové části rozpočtu čísel dle výsledku
loňského roku. Pokud přijde do rozpočtu ze strany státu něco navíc, určitě nebudeme
proti. V rozpočtu není ani uvedena případná dotace na výstavbu atletického oválu, ale ve
výdajové části tato položka figuruje. I proto je letošní rozpočet navržen jako schodkový ve
výši 6,4 mil Kč, s tím že tento schodek bude dofinancován s finanční rezervy let minulých.
V roce 2018 nás tedy v Ivanovicích na Hané i v místní části Chvalkovice na Hané čeká
řada větších i menších akcí. Tou největší, kterou ovšem město neplatí, je tolikrát slibovaná
oprava průtahu, která by dle posledních zpráv z ŘSD měla opravdu proběhnout a zahájení
prací je plánováno na květen letošní roku. Celková uváděná částka za opravu se bude
pohybovat kolem 30 mil. Kč. Město pak bude financovat různé dodělávky nutné k tomu,
aby výsledek celé akce byl co nejlepší. K těm dodatečným pracím bude patřit nové nasvícení jednotlivých přechodů pro chodce, opravy chodníků, obnova semaforu u ZŠ, umístění dalších kamer pro zvýšení bezpečnosti a v neposlední řadě výsadba okrasných keřů
podél opravené silnice. Další velká akce, která už probíhá a je placena z rozpočtu města
je demolice domů na Palackého náměstí, což jste jistě všichni zaregistrovali. Co vyroste
na uvolněném prostoru, zatím přesně nevíme, představy nějaké jsou, avšak bude to chtít
určitě ještě hodně a dobře popřemýšlet. Pokud někdo z Vás má nějaký zajímavý námět,
budu rád, když si ho nenechá pro sebe, ale přijde se o něj podělit za mnou na radnici. Rád
Vás uvidím. Z dalších akcí bych v krátkosti uvedl jen některé: vybudování parkovacích míst
na ulici Mlýnská u MŠ, tak aby rodiče přivážející a odvážející děti, mohli v klidu zaparkovat
a odvést své dítě a aby silnice zůstala stále přehledná a průjezdná v obou pruzích; pokračování rekonstrukce chodníku na ulici Osvoboditelů, na ulici Husově, od mateřské školy ke
zdravotnímu středisku, ulice Malinovského, vybudování parkovacích míst v areálu ZUŠ –
opět pro zvýšení bezpečnosti našich dětí, oprava ulice Zábraní ve Chvalkovicích na Hané,
zateplení fasády mateřské školy, výstavba atletického oválu u sportovní haly, malé dětské
hřiště u školy na Wiedermannově ulici, opravy fasád na budovách se sociálními byty –
Tyršova 4 a Osvoboditelů 165 či oprava fasády na staré radnici. Rozjela se už i papírová
práce na přípravě pozemků pro výstavbu nových rodinných domů – po jednáních v radě
i se zastupiteli města, byla navržena změna územního plánu, tak aby nové domy mohly
začít růst na ulici Malinovského, za bytovkami, vedle ulice Nové. V první etapě, která se
již chystá i projektově by mělo vzniknout 14 nových stavebních míst. Předpoklad zahájení
stavby, když vše půjde bez problémů, bych rád viděl na jaře roku 2019.
A samozřejmě ještě další a další akce, na které jsou v rozpočtu vyčleněny peníze –
jako je dokončení opravy sousoší sv. Floriána, další výměna světel veřejného osvětlení či
osvětlení hřbitova a drobné opravy na něm. Samozřejmostí zůstává podpora sportovních
a zájmových organizací pracující s našimi dětmi a mládeží, neustálá obnova a ošetřování
zeleně v našem městě či drobné opravy a údržba městského majetku.
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Vážení spoluobčané, rád bych řekl, že zima už pomalu končí, ale po řadě mých nepřesných meteorologických předpovědí radši budu mlčet a myslet si, že trochu toho mrazu
a pár dnů bruslení by určitě ještě přišlo vhod. Každopádně však skončily zimní olympijské
hry v Jižní Koreji a tak mohu pogratulovat všem našim sportovcům za úspěšnou reprezentaci naší republiky, především úžasné Ester Ledecké. Vám všem pak popřeji, aby ty hezké
jarní dny a sluníčko už brzy přišly mezi nás.
Hodně elánu a zdraví přeje starosta města, Vlastislav Drobílek.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
55. jednání rady města se konalo dne 20. 12. 2017 a rada města:
- schválila Smlouvu o poskytnutí finanční dotace, z prostředků Jm kraje, uzavřené mezi
Jm krajem a městem Ivanovice na Hané na akci „Podélné parkovací stání na ulici Mlýnská pro MŠ“ ve výši 50 000,- Kč,
- schválila smlouvu, uzavřenou mezi FPO Blansko, s.r.o. a městem Ivanovice na Hané,
na správu virtuálního serveru za měsíční úhradu 2 100,- Kč bez DPH,
- schválila žádost ZŠ Ivanovice na Hané, na čerpání finančních prostředků z investičního
fondu, ve výši 220 197,- Kč, na úhradu nákladů, které vznikly výměnou hlavního rozvaděče 89 891,- Kč a pořízením nového nábytku do sborovny 130 306,- Kč.
56. jednání rady města se konalo dne 10. 1. 2018 a rada města:
- schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč, z rozpočtu města Ivanovice
na Hané, pro Unii Roska – reg. org. Roska Přerov, z.p.s., na rok 2018
- schválila poskytnutí finančního příspěvku, na akci „Posezení se seniory“, ve výši 12
000,- Kč, pro TJ Sokol Ivanovice na Hané,
- schválila návrh směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ZOD Haná
Švábenice a městem Ivanovice na Hané,
- schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč Klubu vojenské historie Dukla, a.s. k vydání publikace,
- neschválila zřízení sběrného místa na zpětný odběr všech druhů baterií a akumulátorů
pro společnost REMA Battery,
- schválila nabídku společnosti TOR-MASTER, s.r.o. Vyškov na dodávku a montáž elektropohonu u posuvných vrat Hormann LineaMatic H v budově elektrárny na ul. Rostislavova za cenu 18 500,- Kč,
- schválila smlouvu č. 1030040020/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Ivanovice na Hané a E.ON Distribuce – kabelové vedení NN za cenu
4000,- Kč + DPH – stavba Ivanovice n.H. – Mašek /Žižkova/,
- schválila smlouvu č. 1030036059/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Ivanovice na Hané a E.ON Distribuce – kabelové vedení NN + uzemnění
za cenu 6000,- Kč + DPH – stavba Chvalkovice n.H. –TJ Sokol,
- schválila smlouvu č. PV - 014330045363/001 o zřízení věcného břemene mezi městem
Ivanovice na Hané a E.ON Distribuce – kabelové vedení NN, připojení sociálního bydlení
/PČB/ za cenu 2000,- Kč + DPH,
- schválila vyřazení strojů z majetku města Ivanovice na Hané, traktor TORO 270H, rok
výroby 2003, pořizovací cena 210 867,- Kč, mulčovač SCAEG Wildcat, rok výroby 2008,
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pořizovací cena 438 158,- Kč, a to z důvodu nerentabilnosti opravy a doporučuje nabídnout stroje k odkoupení za nabídkovou cenu,
schválila žádost paní ing. Dany Hamerníkové a manželů Tangelových o provedení změny ÚP č. 3 z plochy ZZ na převod do klasifikace BR,
schválila žádost Hanáckého rally kluby Vyškov a souhlasí s uspořádáním rychlostní
zkoušky „Ivanovická brána“.

57. jednání rady města se konalo dne 7. 2. 2018 a rada města:
- schválila smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Ivanovice na
Hané a společností GasNet, s.r.o. a ŘSD o přeložce plynovodů – oprava komunikace
I/47 – za cenu 11 393,- Kč s DPH,
- schválila bezúplatný pronájem kulturního domu, pro TJ Slovan Ivanovice na Hané,
na pořádání „Dětských radovánek“, které se budou konat 24. 2. 2018,
- neschválila dlouhodobý pronájem pozemků p.č. 1408/1, 1408/2, 1408/3, 1408/4
a 1408/5, paní Kateřině Póčové, za účelem chovu koní,
- schválila návrh darovací smlouvy mezi Římskokatolickou farností Ivanovice na Hané
a městem Ivanovice na Hané o bezúplatném převodu kaple sv. Josefa,
- doporučila zastupitelstvu města Ivanovice na Hané schválit Římskokatolické farnosti Ivanovice na Hané finanční příspěvek na dofinancování oprav věží a opravy části kanalizace u kostela sv. Ondřeje, ve výši 300,- tis. Kč,
- neschválila připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“,
- schválila zvýšení nájmu za bydlení na objektu DPS, Tyršova 4 a Osvoboditelů 165 následovně:
- 30,- Kč/m2 u stávajících bytů
- 45,- Kč/m2 u zrekonstruovaných bytů
s účinností od 1. 6. 2018, s tím, že u každého zrekonstruovaného bytů bude nájemné
ve výši 45,- Kč/m2,
- schválila pana Mgr. Tomáše Jurčeka – RRA Východní Moravy, za nabídkovou cenu
cca 8 167,- Kč včetně DPH,
- doporučila zastupitelstvu města Ivanovice na Hané schválit takto navržený rozpočet
města Ivanovice na Hané, na rok 2018, na zasedání zastupitelstva města.
Ing. Jan Kovář, tajemník MěÚ

MÍSTNÍ POPLATKY
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018 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.
6
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Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. 2018.
Svoz popelnicových nádob na nové známky začne platit od 1. 5. 2018.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31. 3. 2018.
Sazba poplatku činí:
a) za každého psa téhož držitele v rodinném domě
150 Kč
b) za psa chovaného téhož držitele v bytovém domě
300 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojempříjmu, 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

USNESENÍ
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané, konaného
dne 07. 12. 2017 v 17.00 hod. v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření programu na 17. veřejném zasedání Zastupitelstva
města o schválení Rozpočtového opatření č. 4/2017 – vlastní a jeho zařazení jako bod č. 15,
rozprava členů ZM jako bod č. 16 a závěr bod č. 17.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města schvaluje program, způsob diskuse a způsob hlasování na 7. veřejném
zasedání Zastupitelstva města.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města schvaluje pracovní předsednictvo na 17. veřejném zasedání zastupitelstva města ve složení Ing. Vlastislav Drobílek, MVDr. Josef Lysák, Mgr. Ing. Ivana Lasovská,
Pavel Vaculík a Ing. Jiří Šimek.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu Bohumila Čumpla a Ing. Vladimíra
Haumera, zapisovatelkou paní Šárku Němcovou, kontrolou správnosti přijímaných usnesení
na 17. zasedání Zastupitelstva města pověřuje Jiřího Procházku.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti Rady města za 4. čtvrtletí roku 2017.
1/2018
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Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce Zastupitelstva města a Rady města na 1.
čtvrtletí roku 2018.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení č. 13 z 15. veřejného zasedání
Zastupitelstva města z 15. 06. 2017 a schvaluje prodej pozemků parc. č. 256/49 o výměře 58 m2 a parc. č. 2513/28 o výměře 147 m2 v kat. území Chvalkovice na Hané
dle nového geometrického plánu č. 362-75/2017 za kupní cenu 10.250,- Kč s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady související s realizací prodeje.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení č. 9 z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města z 15. 06. 2017 a schvaluje prodej pozemků parc. č. 253/130 o
výměře 20 m2 a parc. č. 253/155 o výměře 34 m2 v kat. území Chvalkovice na Hané
za kupní cenu 2.700,- Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s realizací prodeje. K výše uvedeným pozemkům bude k tíži kupujícího zřízeno formou
osobního závazku věcné břemeno vedení stávajícího dešťového kanalizačního řadu.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 3200/2 o výměře 25 m2 v kat. území
Chvalkovice na Hané dle nového geometrického plánu č. 366-264/2017 do vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. IČO: 28085400 se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice za kupní cenu 2.500,- Kč. Ke kupní ceně bude připočtena daň
z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
Ukládá starostovi a místostarostovi plnění přijatého usnesení.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města navrhuje paní Helenu Albrechtovou jako přísedící Okresního
soudu ve Vyškově.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti osadního výboru za rok 2017.
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2017.
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, rozpočtové provizorium na
r. 2018, kterým se bude hospodaření města Ivanovice na Hané řídit od počátku roku
2018 do schválení rozpočtu na rok 2018, a to za těchto podmínek:
od počátku roku 2018 do schválení rozpočtu v I. Q 2018, se bude řídit skutečnými
příjmy a výdaji r. 2017 ve výši 1/12 rozpočtu roku 2017, s výjimkou dofinancování
opravy střechy na budově s byty Tyršova 4, která je ve vlastnictví města
do schválení rozpočtu na rok 2018 nebudou zahájeny nové investiční akce, kromě
8
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demoličních prací na nemovitostech na Palackého náměstí č.p. 31, 32 a 33.
Ukládá starostovi města plnění přijatého usnesení.
Usnesení č. 13:
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. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo města schvaluje podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 84 odst.
2v) peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
města za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce v celkové
částce 21.100,- Kč.
Ukládá starostovi města a tajemníkovi plnění přijatého usnesení.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, změny závazných ukazatelů
rozpočtu města Ivanovice na Hané pro rok 2017 Rozpočtové opatření č. 4/2017 –
vlastní, v oblasti příjmů i výdajů ve výši 806 000,- Kč:
v oblasti příjmů
pol. 1381 – daň z hazardních her
pol. 4116 – dotace ÚP, soc. práce, hasiči
pol. 4121 – přestupky, veřejnop. smlouva Dětkovice
pol. 4516 – dotace hřiště, protipov. opatření
pol. 2310 – příjmy z prodeje majetku VZ
Celkem

144 500,- Kč
294 000,- Kč
11 500,- Kč
406 000,- Kč
- 50 000,- Kč
806 000,- Kč

v oblasti výdajů
2219 – výstavba autobusové čekárny
2321 – opravy kanalizačních vpustí
3314 – plyn, režie, služby
3313 – půjčovné DVD
3392 – voda, vánoční výzdoba, služby
3745 – VZ-výsadba, PHM, materiál
3722 – likvidace odpadů
5512 – služby, akceschopnost
6171 – dotace na sociální práci
Celkem

100
72
20
30
200
125
200
29
29
806

000,000,000,000,000,000,000,800,200,000,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Zastupitelstvo města stanovuje starostu města jako osobu odpovědnou za provedení
nezbytných změn rozpočtu a plnění přijatého usnesení.
Zpracovala: Šárka Němcová
* Upraveno vzhledem k ochraně osobních údajů.
1/2018
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Psí výkaly
V rámci zachování kvalitního a hygienicky nezávadného životního prostředí v našem městě
budou Městskou policií Ivanovice na Hané prováděny kontroly dodržování povinnosti osob venčících své (popř. svěřené) psy, a to zejména ve vztahu k odklízení psích výkalů. Jde o reakci na
neutěšenou situaci na některých místech našeho města. Jedná se především o dětská hřiště,
kde je provozním řádem zakázáno se psy vstupovat, ale také kupříkladu prostor Palackého
náměstí a další veřejná prostranství obce. Jde o reakci na opakované stížnosti občanů, kteří
se obracejí na pracovníky města, zastupitele a městskou policii se žádostmi o řešení. Že jde o
vzestupný trend negativního chování některých občanů je potvrzováno i v rámci obchůzkové
služby Městské policie, kdy jsou psí výkaly k vidění čím dál častěji na většině veřejných ploch.
Na základě povinnosti odklízet psí výkaly vyšlo Město Ivanovice na Hané svým občanům
vstříc a při placení poplatků ze psů na MěÚ, bude každému platícímu vydáno jedno balení
mikrotenových sáčků na psí exkrementy. V rámci prováděných kontrol městskou policií bude
zároveň kontrolováno i zaplacení poplatků ze psů.
Pro informaci je třeba uvést, že osoba, která poruší povinnost neprodleně odklidit psí výkaly,
se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku porušením ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/216 o některých přestupcích, za což lze strážníky na místě uložit blokovou pokutu
do výše 10.000,- Kč a v případě správního projednání pak pokutu do výše 20.000,- Kč a pokud
dojde od nabytí právní moci rozsudku k recidivě (opakovanému porušení) hrozí přestupci ve
správním řízení pokuta do výše 30.000,- Kč.
Kdo neuhradí poplatek ze psa podle ustanovení článku 1 odst. 1 písm. ,,a“) a podle ustanovení článku 5 tak, jak je uvedeno v Obecně závazné vyhlášce města Ivanovice na Hané o místních poplatcích č. 2/2015 dopouští se porušení ustanovení § 4 odstavce 2 zákona č. 251/216
o některých přestupcích, za což lze strážníky rovněž na místě uložit blokovou pokutu do výše
10.000,- Kč a v případě správního projednání pak pokutu do výše 100.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Ivanovic na Hané i strážníci městské policie závěrem věří ve zlepšení
této problematiky ve městě, a to i bez případných důrazných sankčních postihů.
strážníci městské policie

OTEVŘENÝ DOPIS - DIAKONIE BROUMOV
Vážení přátelé,
rádi bychom Vám poděkovali za pravidelné sbírky použitého ošacení, které nám poskytujete. Oceňujeme Vaše úsilí a čas, který věnujete organizaci této akce. Vážíme si všech, kteří
v dnešní uspěchané době dokáží myslet i na druhé, slabší a zranitelnější.
Vyjádřete, prosím, naši vděčnost a poděkování všem občanům za jejich štědrost a ochotu
pomáhat potřebným. Jejich darované věci jsou výraznou pomocí všem, kteří to opravdu potřebují, lidem v nouzi či sociální tísni.
Díky Vám můžeme realizovat v praxi naše motto ”NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM”.
Se srdečným pozdravem PhDr. Vítězslav Králík, předseda družstva a generální ředitel
10
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VÝSLEDKY VOLEB
VÝSLEDKY VOLEB Prezidenta ČR
konané ve dnech 12. 1. – 13. 1. 2018 a 26. – 27. 1. 2018
Kraj: Jihomoravský
Počet volebních obvodů: 1
Počet volebních okrsků: 3

Okres: Vyškov

I. KOLO konané ve dnech 12. – 13. 1. 2018
Obec Ivanovice na Hané, celkem okrsků: 3
voličů v seznamu
2355 vydané obálky
volební účast v %
56,35 platné hlasy
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9

název strany
Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Fischer Pavel Mgr.
Topolánek Mirek Ing.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Okrsek č. 1 - Ivanovice na Hané
voličů v seznamu
1012 vydané obálky
volební účast v %
54,35 platné hlasy
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9

název strany
Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Fischer Pavel Mgr.
Topolánek Mirek Ing.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Okrsek č. 2 - Ivanovice na Hané
voličů v seznamu
959 vydané obálky
volební účast v %
59,96 platné hlasy

1/2018

Obec: Ivanovice na Hané

1327 odevzdané obálky
1316 % platných hlasů
počet hlasů
%
680
254
136
100
78
39
21
5
3

550 odevzdané obálky
548 % platných hlasů
počet hlasů
%
275
97
63
42
41
16
7
4
3

575 odevzdané obálky
566 % platných hlasů

1325
99,32

51,67
19,30
10,33
7,59
5,92
2,96
1,59
0,37
0,22

550
99,64

50,18
17,70
11,49
7,66
7,48
2,91
1,27
0,72
0,54

573
98,78
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Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9

název strany
Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Fischer Pavel Mgr.
Topolánek Mirek Ing.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Okrsek č. 3 - Chvalkovice na Hané
voličů v seznamu
384 vydané obálky
volební účast v %
52,60 platné hlasy
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9

název strany
Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Fischer Pavel Mgr.
Topolánek Mirek Ing.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

II. KOLO konané ve dnech 26. – 27. 1. 2018
Obec Ivanovice na Hané, celkem okrsků: 3
voličů v seznamu
2347 vydané obálky
volební účast v %
60,89 platné hlasy
Pořadí název strany
1
Zeman Miloš Ing.
2
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Okrsek č. 1 - Ivanovice na Hané
voličů v seznamu
1011 vydané obálky
volební účast v %
57,67 platné hlasy
Pořadí název strany
1
Zeman Miloš Ing.
2
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

12

počet hlasů
%
282
125
55
50
22
21
10
1
0

202 odevzdané obálky
202 % platných hlasů
počet hlasů
%
123
32
18
16
8
4
1
0
0

1429 odevzdané obálky
1423 % platných hlasů
počet hlasů
%
920
503

583 odevzdané obálky
581 % platných hlasů
počet hlasů
%
369
212

49,82
22,08
9,71
8,83
3,88
3,71
1,76
0,17
0,00

202
100

60,89
15,84
8,91
7,92
3,96
1,98
0,49
0,00
0,00

1428
99,65

64,65
35,34

583
99,66

63,51
36,48
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Okrsek č. 2 - Ivanovice na Hané
voličů v seznamu
950 vydané obálky
volební účast v %
66,21 platné hlasy
Pořadí název strany
1
Zeman Miloš Ing.
2
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Okrsek č. 3 - Chvalkovice na Hané
voličů v seznamu
386 vydané obálky
volební účast v %
56,22 platné hlasy
Pořadí název strany
1
Zeman Miloš Ing.
2
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

1/2018

629 odevzdané obálky
626 % platných hlasů
počet hlasů
%
400
226

217 odevzdané obálky
216 % platných hlasů
počet hlasů
%
151
65

628
99,68

63,89
36,10

217
99,54

69,90
30,09
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KPOZ při MěÚ Ivanovice na Hané

Zpracováno podle regionálního tisku.

Opustili nás…
Ivanovice na Hané
Marie Baňková
Josef Tichý
Růžena Molíková
Oldřiška Procházková
Jarmila Krátká
Antonín Synek

88 let
72 let
93 let
85 let
74 let
71 let

† 05.01.2018
† 12.01.2018
† 23.01.2018
† 28.01.2018
† 10.02.2018
† 22.02.2018

Občané spjatí s Ivanovicemi na Hané
Mgr. Ludmila Branžovská učitelka v.v. 93 let
Ing. Ladislav Horák
94 let
Jindřich Štěpánek
74 let
Ing. František Bednář
91 let
Miroslava Vymazalová roz. Zrotálová 46 let
Ing. Zdeněk Adámek
58 let

† 28.12.2017
† 17.01.2018
† 02.02.2018
† 06.02.2018
† 16.02.2018
† 16.02.2018

Vyjadřujeme všem pozůstalým upřímnou soustrast.

Hred

Slavnostního vítání nových občánků našeho města do života
dne 16. 12. 2017 se zúčastnili rodiče:
Jakub a Zuzana Svobodovi s dcerou Veronikou
Milan a Zuzana Božkovi s dcerou Terezou
Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem o vítání nově narozených dětí do života v obřadní síni MěÚ Ivanovice na Hané, aby
se hlásili na matrice městského úřadu v průběhu celého roku,
příp. na tel. 517 325 669.
Marie Konečná, matrikářka
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NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
BELETRIE:
Liane Moriarty: Šílené výčitky - Pedantská účetní Erika a bohémská violoncellistka Clementine toho mají společného jen málo, ale přesto jsou prakticky odjakživa nejlepší kamarádky.
Jenže zatímco bezdětná Erika by pro Clementine strčila ruku do ohně, nábožně lpí na každém
slovu své kamarádky a s oblibou jí radí, jak vychovávat dcery, Clementine se do téhle role
nechala kdysi vmanévrovat svou soucitnou matkou a po většinu času jí ta její otravná obdivovatelka pořádně leze na nervy. A pak je jednoho krásného, slunečného dne pozve obě i s jejich
manžely, Samem a Oliverem, Eričin soused na grilování. Co se na nějaké obyčejné garden party mohlo přihodit tak strašného, že teď všichni litují, že pozvání přijali? A hlavně – čí je to vina?
John Green: Sněží, sněží - Sníh o Vánocích je hezká věc, ale čeho je moc, toho je příliš.
Taková sněhová bouře umí zamíchat i těmi nejlepšími plány - a když k tomu ještě připočtete
čtrnáct roztleskávaček, jedno miniprase a keramickou vesničku pro elfy, bylo by na rozpletení
všech těch zmatků v městečku Gracetown skoro zapotřebí nějakého anděla! Tři vánoční příběhy o tom, že ne vždycky je to, oč stojíte, taky to pravé..
Rainer M. Schröder: Nebe, na němž nesvítily hvězdy - Alija Bet je hebrejské kódové
označení pro ilegálně organizované přistěhovalectví do britské mandátní oblasti Palestina. Pro
Leah a Janneka svitla na obzoru naděje – oba jsou z rodiny jediní, kdo přežili koncentrační
tábory, a nyní, v roce 1946, se stále ještě hluboce traumatizovaní potulují jako živé mrtvoly
rozbombardovaným Mnichovem. Doslechli se o nebezpečné plavbě na přeplněných vracích
parníků, o mnoha utopených nebo v britských sběrných táborech internovaných uprchlících,
o neustálých bojích s arabskými obyvateli – ale nemají jinou možnost. A tak se oba vydávají jako
ilegální běženci na cestu přes Středozemní moře s nadějí na novou vlast.
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej VI. 1461-1471: za časů Jiřího z Poděbrad - Předposlední díl celé ságy představuje léta, kdy byl český král Jiří z Poděbrad na vrcholu své moci.
Právě v té době se mu podařilo zlomit odpor vedlejších zemí Koruny české…
Haylen Beck: Byly tady a už nejsou - Audra v sobě konečně našla dost odvahy, aby utekla od násilnického manžela. Teď sedí v autě, na zadních sedačkách jsou připoutány její malé
děti, a společně jedou vstříc své šanci na nový život. A právě když projíždí po pusté cestě kdesi
v Arizoně, postřehne ve zpětném zrcátku jakýsi pohyb...
V. S. Alexander: Dívky od svaté Magdalény - Šestnáctiletou Teagan pošle rodina do azylového domu pro padlé ženy poté, co je obviněna, že se pokusila svést mladého kněze. Teagan
je zbavena vlasů, důstojnosti a kontaktu s vnějším světem. Její představené se sice ohání
láskou boží, ale ve skutečnosti podrobují své svěřenkyně krutým trestům a hlavně tvrdé dřině.
Dívka plánuje útěk, netuší však, co ve světe čeká na dívky s poskvrněnou minulostí… Román
vychází ze skutečných událostí.
David Lagercrantz: Muž, který hledal svůj stín - Lisbeth Salanderová si odpykává trest
v ženské věznici Flodberga a snaží se vyhnout konfliktu s ostatními vězeňkyněmi. Za Lisbeth
1/2018
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přijede na návštěvu její dávný poručník Holger Palmgren a oznámí jí, že získal dokumenty
vrhající nové světlo na bezpráví, které na ní bylo pácháno v dětství. Lisbeth poté požádá
novináře Mikaela Blomkvista, aby jí pomohl s pátráním.
Stefan Ahnhem: Oběť bez tváře - Dvě zohavené mrtvoly. Dva bývalí spolužáci.
A u obou se našla třicet let stará třídní fotografie s jejich přeškrtnutými obličeji – vzkaz
pro Fabiana Riska. Stockholmský detektiv Fabian Risk se právě vrátil zpět do rodného
Helsingborgu. Nastoupil na místní kriminální oddělení a hned po příjezdu dostane případ
oněch brutálních sériových vražd. A ne náhodou – na školním snímku je totiž i Fabianova
tvář. Z paměti se začnou nořit vzpomínky na dětství. Vzpomínky, na něž Fabian není příliš
hrdý. Jedna z těch dávných událostí vyvolala něčí vražednou nenávist – a krutou touhu po
dokonalé pomstě…
Petra Nachtmanová: Nezvěstná blondýna - Seznámení s manželským párem v Thajsku nepřineslo Agátě žádné pěkné vzpomínky. Po návratu do rodné země se cítí nesvá
a za pár dní nedorazí domů. Kapitán Petr Christ slouží u policie v Soutěsklicích řadu let,
ale nikdy ho nenapadlo, že bude muset řešit zmizení své manželky. Celý tým se snaží najít
Agátinu stopu, ale nedaří se. Brzy se dozví o tragédii v Thajsku a věří v souvislost obou
případů. Důkazy se však hledají velmi těžko…
Wilbur Smith: Řeka bohů. Faraon - Pro Taitu, jeho spojence a celý Egypt nastávají
krušné časy. Po smrti faraona se vlády ujímá nejstarší syn Utterik, zvráceně krutý mladík.
Taita je zatčen, obviněn z velezrady a odsouzen. Před smrtí jej vysvobodí Rameses, mladší bratr Utterika, a společně musí zachránit jak milovanou princeznu Serrenu, kterou Utterik
poslal na mučidla, tak i celou zemi.
Michaela Klevisová: Zmizela v mlze - Kriminalista Josef Bergman chce strávit poklidnou dovolenou v odlehlé vesnici u norského fjordu. Místo rybaření se však ocitne v hodně
zamotaném případu. Místní psychosomatička Katrine totiž začne dostávat výhružné vzkazy, vyčítající jí smrt její sousedky. Vzápětí Katrine zemře další pacientka. Rybáři ji najdou
uškrcenou na opuštěném místě u řeky. Bergman postupně zjišťuje, že skoro každý obyvatel
zdánlivě idylické vesnice má nějaké tajemství
Mandy Baggot: Vánoce v Paříži - Paříž je vždycky dobrý nápad, řekla kdysi slavná
herečka Audrey Hepburnová. Už proto, že Paříži se říká město lásky. Tak kam jinam zamířit,
když vám láska chybí?
Radka Třeštíková: To prší moře - Napínavé psychologické drama jedné zdánlivě obyčejné rodiny, ve kterém autorka umožní čtenáři nahlédnout nejen do křehké duše dvacetileté Hanky, ale také do osudů dalších, vzájemně propojených postav. S lehkostí sobě vlastní
vypráví nelehký příběh o pocitech. O bolesti, o nedorozumění, o strachu, o bezpodmínečné
lásce, o otázkách a odpovědích, které se všichni snažíme v životě najít. O naději.
Rosamund Lupton: Dokonalé ticho - Angličanka Yasmin s desetiletou dcerou Ruby
se vydají na cestu přes severní Aljašku. Pátrají po Rubyině otci Mattovi, který se při katastrofálním požáru inuitské vesnice ztratil v polární divočině. S každou další mrazivou mílí se
hrouží stále hlouběji do nekonečné polární noci. A Ruby, která je od narození úplně hluchá,
16

1/2018

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

musí čelit temnotě, v níž se nemůže dát vést ani zrakem. Nehodlá milovaného otce opustit
za žádnou cenu. Avšak zima je svírá v ledových spárech stále pevněji. A kdosi je ve tmě
sleduje..
Barbora Šťastná: Dobrá tak akorát - Ženy prý samy sebe kritizují v průměru osmkrát denně. Poprvé hned ráno před zrcadlem. Také si myslíte, že báječný život začne až:
zhubnete, změníte účes, uděláte si pořádek ve skříni, až se naučíte meditovat? Tato kniha
je plná historek o tom, co se autorce nepovedlo, ale také o tom, že život je vždy dobrý tak
akorát.
A. J. Finn: Žena v okně - Anna Foxová žije sama, uzavřená ve vlastním světě. Ze svého domu nevychází, dny tráví popíjením vína, sledováním starých filmů a špehováním sousedů. Jednoho dne se do domu přes ulici přestěhují Russellovi, na pohled normální rodina.
Jenže pak Anna zahlédne něco, co neměla. Její už tak nejistý svět se začne rozpadat a na
povrch vypluje šokující tajemství. Co je pravda? Co představa? A kdo je v nebezpečí? Jedno je jisté: nikdo a nic není takové, jak se zdá.
Dirk Husemann: Zloději hedvábí - Byzanc, léta Páně 552. Z císařského pověření se
zvědové Taurus a Olympiodoros vydávají do daleké Asie, aby tam odhalili tajemství výroby
hedvábí. Skutečně se jim podaří ukrást housenky bource morušového a ukrýt je v dutých
poutnických holích. V převleku za buddhistické mnichy se pokoušejí dopravit vzácnou kořist
bez úhony do Byzance – osm tisíc mil po Hedvábné stezce. Vědomosti o drahocenné látce
drží při životě celé národy, jejichž panovníci bleskově zahajují stíhání. Zanedlouho visí život
obou Byzantinců a jejich tajuplné průvodkyně Che-lien Cchuej na hedvábné niti...
Benjamin Ludwig: Ginny napořád - Odzbrojující román o autistické dívce, která si
se světem nerozumí, přestože se o to snaží celým svým srdcem. Ginny je třináct a bydlí
v adoptivní rodině. K snídani musí mít přesně devět kuliček hroznového vína, všechno
chápe doslovně a zbožňuje seznamy. Na předním místě jejího nejdůležitějšího seznamu
stojí: Utéct zpátky k mámě a postarat se o panenku. Její odhodlání a strach, že se panence, kterou před čtyřmi lety nechala v kufru pod postelí, něco zlého stalo, ji pohání napřed
s urputností, která je zprvu nepochopitelná a posléze fascinující.

KNIHY PRO DĚTI:
Eva Ibbotson: Tajemství 13. nástupiště - Staré londýnské nádraží King‘s Cross je
jako z jiného světa, anebo aspoň do jiného světa umožňuje vstup. Říká se to hlavně o jeho
opuštěném 13. nástupišti – tam někde pod ním je prý zapomenutý vchod, kterým se dá
projít do kouzelné říše zvané Ostrov náhlých mlh – království obývané kouzelnými bytostmi a všemi lidmi, kterým už život v naší civilizaci připadal neúnosný.
Silène Edgar: 14-14: přátelství napříč staletími - Je možné se skamarádit s někým,
kdo žil sto let před vámi? Hadrien a Adrien jsou dva třináctiletí kluci, kteří žijí ve Francii
a mají podobné problémy ve škole, doma a i s dívkami. Od sebe je dělí jen jedna věc:
Hadrien žije v roce 1914 a Adrien v roce 2014. Jejich osudy se propojí, když si začnou
díky tajemné schránce posílat dopisy. Nejdříve vůbec netuší, že jejich dopisy putují časem.
1/2018
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Když si Adrien uvědomí, že Hadrien žije v minulém století, rozhodne se ho varovat - blíží
se první světová válka a jeho kamarád se musí za každou cenu ukrýt! Určeno starším
dětem a mládeži.
Roald Dahl: Karlík a továrna na čokoládu - Karlík Bucket, chlapec z chudé rodiny, souhrou šťastných náhod získá los, jenž mu umožní spolu s dalšími dětskými
výherci navštívit továrnu na čokoládu pana Willyho Wonky. Návštěva se pro všechny
děti kromě Karlíka promění v hrůzný zážitek, protože Umpa-Lumpové, kteří sladkosti
vyrábějí, je postupně vytrestají za jejich špatné vlastnosti.
Iva Procházková: Myši patří do nebe - Na útěku před lišákem Bělobřichem zakopne Šupito o pivní zátku a zřítí se do propasti. Poté se v doprovodu dvou již mrtvých
myších přátel dostane do nebe. Šupito moc nechápe, co se s ní stalo, nerozumí tomu,
jak to v nebi chodí. Seznámí se s krokodýlem, setká se se svým kamarádem slepýšem
a pak nečekaně narazí na samotného Bělobřicha. Je možné, aby se z nepřátel na život
a na smrt stali v nebi kamarádi?
Zuzana Pospíšilová: Knihovnické pohádky - S touto vtipně ilustrovanou knížkou poznáte knihovnu tak, jak ji neznáte. Poznáte skřítky knihovníčky, vysvobodíte
zakletou knihovnici, budete svědky toho, jak se z čarodějnice stane vášnivá čtenářka,
a možná se i dozvíte, jak vznikla první kniha. Jistojistě se však utvrdíte v tom, že knížky
jsou výborní kamarádi, se kterými nikdy nehrozí nuda. Pěknou zábavu s Knihovnickými
pohádkami!
Sue Mongredien: Zachráněná sovička - Při bourání staré stodoly přišly o střechu
nad hlavou čtyři malé sovičky. Když je Janek najde, jsou hladové a prochladlé. Po jejich rodičích není ani vidu, ani slechu. Chlapcova maminka proto zavolá do záchranné
stanice, kde jim poradí, jak se o ně mají postarat, než si pro ně přijedou. Ptáčátka jsou
z nejhoršího venku, ale podaří se pro ně najít náhradní rodinu?
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky. Výprava za teplem - Blíží se Vánoce
a Gregovi rodiče rozhodli, že celá rodina uteče před zimou a svátečním stresem na
tropický ostrov. Trochu si odpočinout a přijít na jiné myšlenky. Jenže brzy zjistí, že to tu
nebude zase takový ráj. Rodinnou pohodu vytrvale kazí spáleniny od slunce, žaludeční
potíže a jedovatí pavouci. Podaří se Heffleyovým dovolenou nějak zachránit?
Petr Chvojka: Polda a Olda - Seriál Polda a Olda o přátelství obyčejného kluka
s neobyčejným skřítkem, který se dokáže proměňovat. Jejich veselé příhody patřily
ve Čtyřlístku k nejoblíbenějším. Teď vycházejí knižně v trojsvazkovém souborném vydání. První svazek zahrnuje 27 příběhů, tak jak za sebou vycházely chronologicky ve
Čtyřlístku
Více novinek najdete na http://www.knihovnaivanovicenahane.wz.cz
On-line katalog: http://knihovna.ivanovicenahane.cz/
Ivana Bednářová
knihovnice
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA IVANOVICE NA HANÉ
V ROCE 2017
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
https://www.facebook.com/knihovnaivanovicenahane
on-line katalog: http://knihovna.ivanovicenahane.cz/
Příspěvek na nákup knih a časopisů v roce 2017 činil: 62 465 Kč
Knihovna:

Ivanovice n.H. Chvalkovice n.H.

počet docházejících periodik:
přírůstek knih celkem:

4

1

469

15

13

0

z toho - naučná pro dospělé:
- beletrie pro dospělé:

314

12

- naučná pro děti:

8

0

- beletrie pro děti:

134

3

228 čtenářů

39

80

14

1 538 čtenářů

803

5 514

2 134

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

267

8

4 241

1 342

128

30

- beletrie pro děti

624

217

- časopisů

254

537

Počet uživatelů internetu:

352

-

Počet návštěvníků webu:

1 013

-

Počet vstupů do elektronického katalogu 216
Počet vstupů do uživatelského konta

49

-

Roční poplatek pro dospělé činí

40,- Kč

15,- Kč

pro děti a důchodce nad 70 let

20,- Kč

7,- Kč
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Kulturní a společenské akce - fotoreportáž

Dětský karneval - sobota 6. ledna 2018

Dětský karneval - sobota 6. ledna 2018

Dětský karneval - sobota 6. ledna 2018

Dětský karneval - sobota 6. ledna 2018

Dětský karneval - sobota 6. ledna 2018

Dětský karneval - sobota 6. ledna 2018
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Městský společenský ples,
sobota 20. ledna 2018

Městský společenský ples,
sobota 20. ledna 2018

Městský společenský ples,
sobota 20. ledna 2018

Městský společenský ples,
sobota 20. ledna 2018

Posezení pro seniory,
pátek 26. ledna 2018

Posezení pro seniory,
pátek 26. ledna 2018

1/2018
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PŘIPRAVUJE SE…
sobota 17. března
DIVADELNÍ HRA JÁRY CIMRMANA – MODRÉ Z NEBE
Kulturní dům Ivanovice na Hané v 19 hod. Účinkují: Divadelní společnost Větřák
Pivín. Vstupné 70 Kč. Předprodej probíhá v Městské knihovně Ivanovice na Hané,
tel. 517 363 397.
21. - 23. března
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Diakonie Broumov ve spolupráci s městem 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.
5. - 7. dubna
BAZÁREK dětského jarního a letního oblečení, hraček, obuvi, knížek, sportovních
potřeb, hudebních nástrojů atd. v kulturním domě.
Čtvrtek od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin (příjem zboží), pátek od 9 do 16 hodin
(prodej zboží), sobota od 9 do 11 hodin (návrat zboží).
Pořádá Mateřské centrum Ivanovický rarášek ve spolupráci s městem.
duben (v jednání)
DIVADELNÍ KOMEDIE „HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE“
Kulturní dům Ivanovice na Hané v 19 hod.
Účinkují: Ivana Jirešová a Zdeněk Podhůrský.
úterý 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 12. května
JARNÍ TRH na náměstí od 9 do 12 hod. s doprovodným programem:
• 10 - 12 hod. Cimbálová muzika KAPRIC 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 14. - 17. května.
• 14 hod. Oslava svátku matek ve velkém sále kulturního domu.
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úterý 8. května
SOKOLSKÁ ŠLAPKA
TJ Sokol Ivanovice na Hané pořádá již tradiční cyklistickou akci. 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.

POZVÁNKA DO NAŠEHO KINA
Program kina - březen:
Ne
11. 3. 2018
Ne
18. 3. 2018
Ne
18. 3. 2018
Ne
25. 3. 2018

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

SNĚHULÁK
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
VRAŽDA V ORIENT-EXPRESU

Program kina - duben:
Ne
1. 4. 2018
Ne
8. 4. 2018
Ne
8. 4. 2018
Ne
15. 4. 2018
Ne
22. 4. 2018
Ne
22. 4. 2018
Ne
29. 4. 2018

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

ERIC CLAPTON
ESA Z PRALESA
KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
ALIBI NA KLÍČ
PŘÍŠERÁKOVI
HMYZ
THOR: RAGNAROK

Program kina - květen:
Ne
6. 5. 2018
Ne
6. 5. 2018
Ne
13. 5. 2018
Ne
20. 5. 2018

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

PŘÁNÍ K MÁNÍ
BAJKEŘI
ČÁRA
LETÍME

Program kina - červen:
Ne
3. 6. 2018

15 hod. CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
- děti vstup zdarma při příležitosti MDD

Pracovníci kina se těší na Vaši návštěvu!
Neseďte doma, přijďte se bavit a podpořit provoz kina.
Jiří Heroudek
vedoucí kina
1/2018
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TŘÍDENÍ ODPADŮ – odpadové hospodářství
Vyprodukované odpady

2014

směsný komunální odpad

2015

2016

2017

348 t

310 t

318 t

298 t

sklo

35 t

34 t

40 t

41 t

plasty

46 t

71 t

70 t

68 t

papír

67 t

67 t

66 t

63 t

206 t

234 t

267 t

264 t

25 t

26 t

27 t

15 t

biologicky rozložitelný odpad
Odpady z komunálních služeb
(čištění ulic, hřbitovů, odpad. košů)
Financování odpadového hospodářství v Kč
text

2014

2015

2016

2017

Výdaje – likvidace odpadu

1 993 237

2 036 214

2 461 387 2 695 763

příjmy – poplatek od občanů

1 429 720

1 435 000

1 414 847 1 468 000

406 429

527 486

1 836 149

1 962 486

příjmy od firem *
Příjmy celkem

564 009

555 899

1 978 856 2 023 899

* 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
duben
květen
červen

1x za 14 dní, lichý týden, pondělí
1x za 14 dní, lichý týden, pondělí
1x za 14 dní, lichý týden, pondělí
každé pondělí

SBĚRNÝ DVŮR – otevírací doba:
Pondělí: 13.00 – 18.00 hod.
Středa: 13.00 – 18.00 hod.
Sobota: 08.00 – 12.00 hod.
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DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ K DANÍM Z PŘÍJMU za rok 2017
Podání přiznání k dani a úhrada daně z příjmů za rok 2017, nemá-li poplatník daňového
poradce nebo povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám, bude možno v letošním
roce podávat do úterý 3. dubna 2018.
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 v úterý 13. března
2018 v době od 14.00 do 16.00 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

Občanský zákoník – změny 2014
Právo rozhodnout o majetku
Svědek závěti
• V mnoha případech sepisu závěti mají zásadní postavení
svědci. Ti se musí na závěti, u níž asistovali, vždy podepsat,
dobré je uvést i další údaje jako bydliště, rodné číslo, případně svojí funkci či vztah k zůstaviteli.
• Svědci jsou povinni dohlížet na to, aby zůstavitel nebyl k závěti nucen, i to, že text závěti je ve shodě s tím, co si zůstavitel přeje. Svědkem může být osoba zletilá, svéprávná, která umí psát a rozumí jazyku,
kterým zůstavitel hovoří.
• Výjimkou je svědek v případě sepisu závěti s úlevami (ústní závěť), pak jím může být
i dítě starší 15 let či osoba, která neumí psát, pokud rozumí textu. Všichni svědci jsou
vázáni zákonnou mlčenlivostí.
• Svědkem závěti nemůže být osoba, která je závětí povolána – tedy samotný dědic či
odkazovník. Vyloučení jsou i jejich příbuzní či zaměstnanci, jakož i osoba, která závěť
sepisuje či při ní působí jako tlumočník či úřední osoba.
Závěť v nemocnici
• Existuje speciální ustanovení, které precizně upravuje případy, kdy zůstavitel učiní rozhodnutí o poslední vůli v době, kdy byl v péči zařízení, kde se poskytují zdravotnické
nebo sociální služby.
1/2018
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•

•

Jedná se o domov seniorů, nemocnice či léčebny dlouhodobě nemocných. Toto
speciální ustanovení se vztahuje i na případ, že takový člověk určil za dědice nebo
odkazovníka osobu, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána
nebo v něm jinak působí.
Pokud se tak stane, tak takové jednání je neplatné! A to i kdyby to zůstavitel chtěl
sebevíc. Výjimkou je, že takovému rozhodnutí bude učiněno ve formě veřejné listiny, např. notářského zápisu.

Obsah závěti
• Obsah závěti závisí pouze na vůli zůstavitele a je zcela na něm, co vše do závěti
uvede, jakými slovy, jak bude závěť dlouhá a podobně.
• Hlavní obsah závěti tvoří ustanovení, kdo dědí a co. Doposud byla v této oblasti
zůstaviteli poskytnuta jen malá volnost. To se však zcela zásadně mění, a to řadou
novinek. Těmi hlavními jsou:
• 1. Snížení zákonného dědického podílu nepominutelného dědice.
• Nekompromisní stanovení zákonných podílů nepominutelných dědiců před
1. 1. 2014 bylo jedním z důvodů malé dispoziční volnosti zůstavitele. Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, a nedědí-li (např. již nežijí), pak dědí jejich
potomci.
• Cestou, kterou zákon poskytuje zůstaviteli větší manévrovací prostor, je, že nyní
musí nezletilí dostat minimálně pouze ¾ svého zákonného dědického podílu (dříve
celý) a zletilí minimálně ¼ svého zákonného dědického podílu (dříve polovinu).
2. Dědická substituce má dvě formy, a to:
• Náhradnictví – umožňuje zůstaviteli stanovit náhradníka dědice, pokud by určený
dědic nedědil (zemře dříve než zůstavitel, odmítne dědictví či nebude dědicky způsobilý). Náhradníky lze „řetězit“, tedy i náhradníkovi stanovit další náhradníky, pokud by
náhradníci ve stanoveném pořadí také nedědili. Tím je zajištěno, že dědictví nepropadne státu, z důvodu, že není dědiců. To podle dřívější úpravy nastávalo.
• Svěřenské nástupnictví – umožňuje zůstaviteli nařídit, že dědice nebo v určitých jiných případech na jednoho nebo více svěřenských nástupců jako následné dědice.
Jedná se o velmi průlomové a silné opatření, které umožňuje zůstaviteli až na 100 let
dopředu určit, jak bude s dědictvím nakládáno.
• Toto ustanovení tak vytváří základ pro budování rodového majetku či zajištění – např.
dům zůstane v majetku několika následujících generací po zůstaviteli. Proto se nemovitosti ze svěřenského nástupnictví zapisují i do katastru.
• Pokud by dědic jednal tak, že by svěřenské nástupnictví znemožnil, je svěřenský
nástupce oprávněn domoci se neplatnosti takového jednání vůči němu.
Vedlejší doložky
Každý může ve své závěti použít tzv. vedlejší doložky, jinými slovy upřesnit, za jakých
podmínek se bude dědit.
• 1. Podmínka
Při splnění podmínky získá z dědictví povolaná osoba stanovený majetek, právo
apod. A naopak – pokud podmínku nesplní, nic nedostane. Podmínkou může být takřka cokoliv – například dostudování školy, oprava střechy, získání řidičského průkazu
atd. Splnění musí nastat až po zůstavitelově smrti, a to i v případě, že podmínka de
26

1/2018

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

•

•

facto byla splněna již před smrtí zůstavitele. Pak musí být opakována, ledaže by byla
zřejmá jiná vůle zůstavitele.
2. Doložka času
Jedná se o institut podobný podmínce, ale na rozdíl od podmínky, u které není
jisté, zda-li v budoucnu nastane, doložka času se váže k určité události, která
v budoucnu nastat musí, například dovršení věku.
3. Příkaz
Bude zůstaviteli využíván zejména k tomu, aby dědic či odkazovník určitým způsobem konal nebo se určitého konání zdržel – například příkaz po určitou dobu
neprodat rodinný dům.

Vedlejšími doložkami může být takřka cokoliv. Jsou však neplatné, pokud jsou:
• nesplnitelné,
• odporující dobrým mravům nebo veřejnému pořádku,
• zřejmě obtěžující,
• nepřiměřeně zasahující do osobních práv dotyčného.
Samostatným ustavením zákon výslovně řeší neplatnost vedlejší doložky, která
by ukládala, aby dědic uzavřel či neuzavřel manželství, popřípadě v uzavřeném manželství setrval. Přihlížet se také nebude k vedlejším doložkám, které zatíží povinný
díl nepominutelného dědice.
Z tisku převzala Jana Bláhová

ZDRAVÍ

MIGRÉNY
Migrény se vyznačují pulzující a vyčerpávající bolestí, často doprovázenou nevolností, zvracením, citlivostí na světlo či poruchami zraku. Přesnou příčinu migrény
vědci dosud nezjistili, je však známo, že se při ní mění průsvit tepen, které přivádějí
krev do hlavy, a uvolňují se látky spojené se zánětem. Sklon k migrénám je dědičný. Možných spouštěčů je celá řada, například citlivost na určité potraviny nebo
potravinové příměsi, stres, hormonální výkyvy během menstruačního cyklu, orální
antikoncepce, úbytek kofeinu, sezonní změny počasí, silné osvětlení či určité pachy.
Migrénami trpí častěji ženy.

•

•

Prevence bývá jednodušší než vlastní léčba.
Vyzkoušejte následující doporučení:
Nejezte jídla s vysokým obsahem aminokyseliny tyraminu. Mezi potravinové
spouštěče patří kořeněné výrobky z masa, například paprikové klobásy a salámy,
párky a další uzeniny, zralé sýry, ořechy a arašídy. Klasickým spouštěčem migrény bohatým na tyramin je čokoláda a červené víno.
Zkuste bylinnou terapii. Řimbaba obecná (Pyrethrum parthenium) snižuje intenzitu i četnost migrén. Každé ráno užívejte 250 mg výtažku (s obsahem nejméně
0,4 procenta partenolidu). Maximální preventivní účinky se mohou dostavit až
po několika měsících terapie. Účinné jsou také čerstvé lístky, které však mohou
způsobit vznik aft, proto je raději jezte například s chlebem.
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Naše babičky připravovaly proti bolestem hlavy nápoj ze silného černého čaje s několika
nadrcenými hřebíčky. Čaj obsahující kofein a hřebíček má protizánětlivé vlastnosti.
Vypijte velkou sklenici vody. Častou příčinou bolestí hlavy bývá dehydratace.
•
•
•

Účinná prevence
Snažte se předcházet problémům, jako je skřípání zuby nebo zatínání čelistí, ať už
ve spaní nebo v bdělém stavu. Na noc můžete používat náustek.
Jezte v pravidelných intervalech. Pokud je přestávka mezi jídly příliš dlouhá, dochází
k poklesu hladiny cukru v krvi. Tento stav může vyvolat bolest hlavy.
Nejméně třikrát týdně věnujte 30 minut rychlé chůzi, jízdě na kole, plavání nebo jinému
aerobnímu cvičení. Pohyb je velmi účinným prostředkem proti stresu.
Pokračování v příštím zpravodaji.
Z knihy 1000 rad domácího lékaře vybrala Jana Bláhová

CHVALKOVICE NA HANÉ
Informace o dění ve Chvalkovicích na Hané
Čas utíká a jsme tu opět s informací o životě občanů v místní části Chvalkovice na Hané.
Letošní rok bude opět volební a pro nás všechny důležitý. Proběhnou komunální volby a ty
se přímo dotýkají každého z nás.
Nejdříve dovolte, abych se vrátil v čase do prosince loňského roku. Dne 1. 12. se uskutečnilo tradiční rozsvícení vánočního stromku, a to ve spolupráci s Domovem u Zámku, ZUŠ
v Ivanovicích na Hané a rodinou JUDr. Tirpáka. Proběhl připravený program, Mikuláš a jeho
doprovod obdaroval děti dárky. JUDr. Tirpák a místostarosta MVDr. Lysák popřáli všem přítomným k nastávajícím vánočním svátkům mnoho pohody, štěstí, zdraví a také všechno dobré do roku 2018.
Na Štědrý den jsme prostřednictvím místního rozhlasu podtrhli vánoční atmosféru hraním
koled a přáním příjemného prožití svátků vánočních všem spoluobčanům.
Poslední den v loňském roce nám nepřálo počasí, a proto jsme zrušili Silvestrovský fotbálek.
Letošní rok jsme zahájili úspěšně. Podařilo se uskutečnit tradiční akci – besedu se seniory dne 10. února. Tentokrát jsme spokojeni s akcí, dobrou účastí a byl zajištěn i netradiční
kulturní program. Pro vysokou nemocnost nemohli vystoupit naši nejmenší z mateřské školy.
Zajistili jsme proto vystoupení sourozenců Trněných, zazpíval nám pan Procházka z Domova
u Zámku. K tanci a poslechu hráli manželé
Přikrylovi.
Za městský úřad se letos této akce zúčastnil starosta Ing. Drobílek. Zpočátku jsme
měli za to, že jen pozdraví přítomné a popřeje jim dobrou zábavu. Neplánovaně se
však rozvinula živá a příjemná debata o tom,
co naše seniory zajímá a jaké mají potřeby.
Zábava, diskuse, občerstvení a hudba se
Rozsvícení vánočního stromu
dle vyjádření zúčastněných všem líbila a my
28
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jsme rádi, že tuto akci můžeme hodnotit jako vydařenou. Poděkování si zaslouží i sourozenci
Trnění, manželé Přikrylovi, paní Dáša Porupková za upečené sladkosti a všichni členové i
nečlenové osadního výboru, pomáhající při organizaci a přípravě.
Nyní bych Vás chtěl seznámit s přehledem akcí, které byly za poslední 4 roky uskutečněny v naší obci, také opravy a samozřejmě jaké byly finanční náklady.
Nejprve opravy: rok 2015 komunikace kolem MŠ na hřbitov
1 168 410,- Kč
rok 2016 předláždění chodníků
406 650,- Kč
a oprava stropu v MŠ
50 227,- Kč
rok 2017 oprava komunikace u kostela
551 238,- Kč
Celkem opravy:
2 176 525,- Kč
Investice v letech 2014 – 2017 projekt a realizace veřejného osvětlení u chodníku do Ivanovic n.H., stání pod kontejnery, chodník u č.p. 200, kanalizační přípojka k MŠ, prodloužení
kanalizace k přečerpávací stanici, veřejné osvětlení a komunikace k přečerpávací stanici, herní prvky MŠ Chvalkovice n.H., herní prvky na dětském hřišti na Zábraní, kontejner na hřbitovní
odpad. Celkem investice 3 167 763,- Kč.
Součet vyjmenovaných oprav a investic činí 5 344 288,- Kč.
Na letošní rok jsme zařadili tyto požadavky:
V průběhu vegetačního klidu vykácení topolů, výměna současného rozhlasu za digitální,
vybudování nové cesty kolem dětského hřiště na Zábraní a oprava stávající cesty směrem ke
garážím, oprava fasády na dvoře úřadovny.

Beseda se seniory

Beseda se seniory

Beseda se seniory

Rozsvícení vánočního
stromu
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Dále se budeme snažit vytvořit podmínky pro rekonstrukci hřbitovní zdi. Problémy začínají již tím, že hřbitov nemá pouze jednoho majitele. Také bychom se chtěli podívat, jakým
způsobem to řešili jinde a získat nápady a inspiraci.
Osadní výbor připravuje v nejbližší době Dětský maškarní ples dne 24. února. 16. března připravujeme soutěž o nejlepší slivovici a domácí pomazánku. V dubnu vzpomeneme
73. výročí osvobození Chvalkovic na Hané položením kytice a posledního dubna se tradičně
uskuteční rej čarodějnic.
Březnové veřejné zasedání zastupitelstva by mělo schválit rozpočet města na rok 2018.
Pokud se tak stane, můžeme začít plnit plánované požadavky občanů.
Těšíme se, že se s Vámi budeme v tomto roce setkávat na našich akcích.
Bohumil Čumpl, předseda osadního výboru

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
Neděle 25. 3. 2018
KVĚTNÁ NEDĚLE
08.00 hod. Ivanovice na Hané
09.30 hod. Chvalkovice na Hané
11.00 hod. Orlovice

Velikonoční svátost smíření v Ivanovicích
Sobota 24. 3. 2018 od 17 do 18 hod.
Správce farnosti: P. Jaroslav Špargl,
tel. 733 742 045, e-mail: faivanovicenh@ado.cz

Čtvrtek 29. 3. 2018
ZELENÝ ČTVRTEK
16.30 hod. Orlovice
18.00 hod. Ivanovice na Hané
Pátek 30. 3. 2018
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 31. 3. 2018
BÍLÁ SOBOTA
18.00 hod. Orlovice
20.00 hod. Ivanovice na Hané
Neděle 1. 4. 2018 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
08.00 hod. Ivanovice na Hané
09.30 hod. Chvalkovice na Hané
11.00 hod. Orlovice
(žehnání velikonočních pokrmů)
Pondělí 2. 4. 2018 PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
08.00 hod. Ivanovice na Hané
09.30 hod. Chválkovice na Hané
11.00 hod. Orlovice
30
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BUĎME SVOBODNĚJŠÍMI
Letos začalo 40-ti denní postní období pro křesťany celého světa již v polovině února.
Na popeleční středu přicházíme do svých kostelů a jsme symbolicky poznamenáni popelem
na čele. Připomínáme si tak pomíjivost všech materiálních hodnot i našeho pozemského života. Slyšíme výzvu k obrácení, změně smýšlení v souladu s radostnou biblickou zprávou.
Pro mnohé lidi je půst spojen s péčí o své zdraví a zlepšení tělesného vzhledu. Řada firem
k tomu nabízí osvědčené diety a zaručené odtučňovací prostředky. Jiní lidé postní dobu neřeší,
někteří s přesvědčením, že půst je jen pro poustevníky. A opět někteří poslechnou hlas zkušených, kteří po vzoru Krista nabízí půst, modlitbu a almužnu jako prostředky k duchovnímu
zušlechtění každého jedince.
Půst pak není jen slyšet, jak se žaludek hlasitě dožaduje jídla, ale také zřeknutí se věcí,
které pro nás nejsou nutné, abychom se mohli rozdělit s potřebnými. Někdy si při dostatku dobrého jídla vzpomeneme na podvyživené a nemocné děti, kteří strádají v mnoha zemích světa.
Soucit a dobrý skutek je pak také naším postem. Jak píše papež František ve svém letošním
poselství k postní době “almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám vidět ve svém
bližním bratra nebo sestru: to co mám, nepatří nikdy jenom mně.“ Navštívit nemocného, nebo
smířit se s lidmi u kterých jsou narušeny naše vztahy může patřit také do postní aktivity.
Půst nás tedy odvádí od naší sebestřednosti a směruje k potřebám druhých lidí. Omezením
nebo zřeknutím se různých zlozvyků se stáváme také svobodnějšími. Nejsme závislí na přejídání, kouření, alkoholu, televizi nebo internetu a střežíme si svůj jazyk, aby nešířil mezi lidmi
neporozumění a zlobu. Ovládnout naše slabosti znamená předejít jejich smutným následkům.
Některý čtenář těchto řádků si řekne, že jsou to sice dobré rady pro šťastný život, ale hůře
se uskutečňují. Je to pravda a proto hledáme pomoc tam, kde ji můžeme najít. Půst a almužna
jsou náročné a lidé se nemodlí a nechodí na bohoslužby jen ze zvyku. Čerpají zde sílu a motivaci ke skutkům lásky, které budou nakonec jediným měřítkem hodnoty našeho života.
P. Mgr. J. Špargl

NEMÁM ČAS
Často slyšíme tuto krátkou větu od zaměstnaných lidí, ale i od starších lidí. Pokud je člověk
zdravý, neprožívá trápení a má svůj denní pracovní
program, pak mu čas opravdu rychle utíká a nemá
ho nazbyt. Nepřemýšlí nad časem, jako nad vzácným, nezaslouženým darem. A skutečně! Kdo je tak
bohatý, aby si čas mohl koupit?
Uvažujeme-li tedy o čase jako o daru, pak musí
být jeho Dárce – Bůh, který ho každému přiděluje,
aby zde člověk naplnil svoje poslání. Aby se ctí sehrál svou roli na jevišti světa. A tedy aby s časem
moudře hospodařil a tento vzácný dar nepromarnil.
Víme, že náš pozemský život jednou vyústí do věčnosti a budeme hodnoceni, jak jsme dar
času využili.
1/2018
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Boží slovo, které čteme nebo slyšíme při bohoslužbách, nás vyzbrojuje ke konání dobra.
Ve svých každodenních modlitbách prosíme o moudrost, abychom v dobrém vytrvali a měli
před sebou stále tento cíl. Pak nám nebude smutno z konečného účtování, ze závěrečné
„maturity života“, ke které všichni směřujeme, ať věříme, nebo k věřícím nepatříme.
„Čas je krátký a tento viditelný svět pomíjí“, píše sv. Pavel do Korintu. I stoletý člověk
nám někdy řekne: “Jsem tu jen chvíli, zdá se mi, jako by se všechno událo včera.“ Je proto
moudré, rozhodnout se pro konání dobra hned, nenamlouvat si, že v důchodu budu mít více
času změnit k lepšímu svůj styl života.
Jistý 90-letý profesor, chirurg při zpětném pohledu na svůj život si uvědomil skutečnost,
která se týká každého z nás, i když si to do určité doby neuvědomujeme. Napsal:“ Do 60 let
čas kráčí, do 65 kluše, do 70 utíká, do 75 pádí a do 80 prchá, protože pak už se roky střídají
tak rychle, že nestačíš sledovat, který je vlastně den.“
Mnozí z nás a zvláště lidé dříve narození s ním budou určitě souhlasit. Máme skutečně
málo času a je třeba ho tedy moudře využít.
P. Mgr. J. Špargl

OHLÉDNUTÍ ZA TŘEMI KRÁLI
Letos občané našeho města a Chvalkovic n.H. přivítali Tři krále právě na den, kdy si
připomínáme jejich svátek – 6. ledna. Křesťané jej slaví už od nepaměti a první zprávu o nich
zaznamenává evangelista Matouš. Představuje tři krále jako učené muže – mudrce, kteří na
základě svých astronomických znalostí usoudili, že se ve světě stala mimořádná událost.
Narození židovského krále, ve kterém poznávají Mesiáše, Spasitele všech národů. Proto
po příchodu do Betléma, k místu narození
padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary zlato (jako králi),
kadidlo (jako Bohu) a myrhu (jako člověku).
Slavíme každým rokem svátek Třech
králů, jejichž ostatky jsou dodnes uloženy
v katedrále v Kolíně nad Rýnem. Oni poznali
v narozeném Betlémském dítěti Krále králů a bohatě ho obdarovali. Na paměť jejich
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moudrosti a štědrosti chodí koledníci připomenout lidem Narození Krista a přát jim to nejlepší – štěstí, zdraví, dlouhá léta. A také radost, kterou zvěstovali andělé pastýřům v Betlémě.
Tři králové nás učí klanět se Bohu, uznat jeho nesmírnou svrchovanost, moudrost a lásku, aby nás vedla ke konání dobra. Neklanět se tedy cizím bohům, kteří mohou představovat
peníze, moc, lakotu aj., nepřináší ale skutečnou radost a štěstí, brzy pomíjí a my je opouštíme. Tři králové nám mohou být také příkladem soucitu a štědrosti, abychom v každém
člověku v nouzi viděli samého Krista a podle svých možností mu pomohli.
I letos prokázali naši občané velkou štědrost, když do kasiček vložili celkem 67 401,- Kč,
aby peníze sloužily potřebným lidem. Na jaké účely se peníze využijí, bude známo v průběhu
letošního roku a informace budou opět uvedeny v ivanovickém Zpravodaji. Z loňské sbírky
bylo na přímou pomoc rodinám v krizové situaci poskytnuto 50 000,- Kč. Tato částka nepředstavuje sociální dávky, které přiděluje obec nebo město, ale výpomoc tam, kde jde o řešení
tísnivé situace jednotlivce nebo rodiny. Ostatní přidělené finanční prostředky využila charita
Vyškov na zlepšení sociálních služeb, zvýšení jejich dostupnosti a opravy budov pro klienty
vyškovské charity. Tak pomáhá i občanům našeho města, kteří také využívají její pečovatelské a ošetřovatelské služby.
Charita Vyškov děkuje všem koledníkům a dobrovolníkům, městskému a farnímu úřadu
a také všem štědrým dárcům, kteří se na úspěchu letošní Tříkrálové sbírky podíleli.
Farad
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Výsledek Tříkrálové sbírky na Vyškovsku v Kč
Obec
Boškůvky
Dědice
Dětkovice
Drysice

2014

2015

2016

2017

2018

1 830

1 860

1 885

2 365

2 098

41 147

44 474

46 441

48 021

50 001

8 007

8 325

10 349

11 254

12 027

9 850

12 687

13 296

14 280

13 690

Hamiltony

10 144

8 759

8 335

10 350

12 531

Hoštice-Heroltice

14 309

15 875

15 240

18 124

18 935

Chvalkovice na Hané

11 570

12 353

14 200

11 634

13 745

Ivanovice na Hané

38 439

44 855

51 104

53 697

53 656

Krásensko

11 971

13 285

14 110

12 479

13 027

Křižanovice u Vyškova

1 368

1 200

1 050

1 146

2 070

Lhota

5 276

6 133

5 968

7 745

8 232

Medlovice

9 009

7 984

6 937

7 370

4 278

Moravské Málkovice

16 164

15 750

16 129

18 747

20 480

Moravské Prusy

15 080

17 018

18 777

18 291

19 699

Opatovice

8 520

8 169

8 919

9 737

8 918

Orlovice

9 008

9 017

9 153

10 100

10 503

Podivice

5 497

6 553

4 832

6 075

7 120

Podomí

9 600

12 014

12 200

14 000

12 885

Pustiměř

28 733

26 083

27 622

29 866

35 625

Radslavice

7 415

9 199

2 930

1 150

827

Ruprechtov

16 099

16 970

18 940

18 312

20 051

Rybníček

6 535

6 422

7 416

7 813

7 636

Rychtářov

14 000

12 120

14 388

14 347

14 497

Studnice, Odrůvky

10 781

13 107

10 355

10 732

13 840

Švábenice

26 681

26 838

26 413

28 059

29 541

Topolany
Vyškovské Vážany
Vyškov
Zelená Hora
Celkem:
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6 077

6 092

6 254

6 636

6 200

12 283

11 284

12 714

12 060

13 256

212 438

236 939

247 525

247 102

265 296

7 003

6 195

5 317

7 704

7 646

574 834

617 557

638 799

659 196

698 310
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Výtěžek veřejné sbírky je určen 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

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV V IVANOVICÍCH NA HANÉ
Naše setkávání
V zimním období dál probíhají naše setkávání na Staré radnici v prvním patře. Bohoslužby probíhají vždy 4. neděli v měsíci od 17.00 hod. a
skupinky každý pátek od 18.00 hod. Některé pátky se nám kryjí s jinými
akcemi, proto je lepší se podívat vždy na naše webové stránky, kde jsou
nejaktuálnější informace:
www.acivanovice.webnode.cz
Naše setkání jsou otevřená pro všechny zájemce, bez rozdílů vyznání. Každý je vítán a bude mu dán prostor pro jakékoliv dotazy. Vždy také máme připraveno malé občerstvení.

Akce
V poslední době jsme mohli prožít krásné chvíle propojené s ještě Vánočním časem.
Mohli jsme spolu s Ivanovicemi zpívat na náměstí při rozžínání Vánočního stromu. Někteří z Ivanovických si přišli s námi zazpívat do synagogy na Vánoční koledování a také
jsme mohli zajít potěšit klienty Domova na zámku krátkým programem.
Naši mladí si připravili novoroční bohoslužbu, kde jsme si mohli připomenout, co vše
jsme prožili v roce 2017 a co nás čeká v roce letošním.
Jiří Pospíšil

PROJEKT Zachraňme Ivanovickou SYNAGOGU
I tento rok chceme opravy v synagoze posunout. Zbývá toho ještě hodně. Oprava
stropu, vstupní chodby, a hlavně vybudování topení. Pokud byste chtěli pomoci prakticky, finančně, radou... budeme velmi vděčni. Pokud byste chtěli na projekt přispět
finančně, můžete na číslo účtu: 107-8611470227/0100 variabilní symbol 190.
www.acivanovice.webnode.cz
1/2018
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SETBA

Nový začátek
„Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovy chvályhodné činy,
všechno, jak Hospodin nás odměňoval...“ (Izajáš 63.7)
Dnešní den je dobrou příležitostí ohlédnout se za minulým rokem. Měli bychom
se ohlédnout s vděčností za to, čím nás Pán provedl, před čím nás ochránil, co nám
dal, i za to, co nám nedal (protože by nám to ublížilo). Můžeme tento den také vnímat
jako tlustou čáru – konec za něčím, co bylo těžké a je to za námi. Nový rok můžeme
považovat za startovní čáru – můžeme začít v některých věcech znova a lépe. V každém případě bychom do nového roku měli vstupovat beze strachu – vždyť Ježíš nám
nabízí přátelství – nikdy a nikam nemusíme jít sami. Jestli máš z nového roku obavy,
pozvi Ježíše, ať je v novém roce tvým přítelem, průvodcem, rádcem a Pánem v každé
situaci a v každém okamžiku – a On to rád udělá. Není to úleva? Nový rok můžeme
vidět jako čistý list papíru, na který se bude psát náš životní příběh. Ať je v něm hlavní
postavou Ježíš.

Nesuďte
„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete
souzeni...“ Matouš 7.1
Minulý týden jsem byla na pedagogické poradě – je totiž konec pololetí, a všichni
třídní učitelé četli hodnocení své třídy: neomluvené hodiny, kolik chlapců neprospělo
a z kolika předmětů, snížené známky z chování, důtky atd. Protože pracuji na střední škole, kde se učí chlapci, možná si dokážete trochu představit, jak to funguje...
Chlapci se neučí, jsou drzí, chodí za školu, kouří nejen cigarety a prostě nemají
žádné tušení o slušném chování nebo zodpovědnosti. Když je člověk denně potkává
a pak slyší taková hodnocení, napadají ho různé myšlenky. A mezi těmi různými myšlenkami mi Bůh ukázal, že má každého z těch kluků rád, že za každého z nich zaplatil
stejnou cenu jako za mě, nejsou pro Něj méněcenní. Ježíš ví, co prožili, kolik měli
a mají péče, pozornosti, zná je do posledního kousku. Toto poznání mě fascinovalo
a zarazilo. Nemám právo druhé soudit, protože nevím, co mají za sebou ani před
sebou. Co si to dovoluji? Ježíš mezi námi nedělá rozdíly – za všechny zaplatil stejně
a o každém z nás říká: „Mám tě moc rád, stál(a) jsi mi za to, abych za tebe položil
život. Můžeš to přijmout a můžeme jít dál spolu.“
Jana Blowersová

HUMOR
Ve vlaku sedí rabín a katolický farář. Izraelita zač ne dotazem: „Ř eknou mně , pane
farář, kam to voni mohou tak dotáhnout?“ „No, mů žu se stát třeba dě kanem.“ „Ale
to ještě není nic moc.“ „Ně kdo se mů že stát i biskupem.“ „Ani to ještě není příliš
vysoko.“ „Ně kteří z biskupů se stanou kardinály.“ „To už je jistě lepší, ale ani to ještě
36
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není to nejvyšší.“ „A jeden z kardinálů se stane papežem.“ „A nic vyššího už nemů že být?“ „A co byste, pane rabíne, ještě chtě l? To by už potom musel být člově k
zároveň i Bohem!“ „No vidíte, a jeden z našich lidí to dokázal!“
V nedě lní škole po Vánocích probírá katechetka, že je lepší dávat než dostávat. Pepíč ek se nadšeně hlásí, že jeho tatínek to říká taky. Paní katechetka se ptá: „A č ím
je tvů j tatínek, Pepíč ku?“ „Boxerem.“
V jednom skotském mě stě dal pastor kolovat klobouk, aby tam vě ř ící vkládali almužny na kostel. Po ně jakém čase se mu klobouk vrátil, samozřejmě prázdný.
Pastor obrátil oč i k nebi a s vdě č ností se modlil: „Dě kuji ti, Bože. Vrátili mi klobouk.“
Turista si chtě l zkrátit cestu mimo chodník přes oplocenou louku. Když však otvíral bránu v plotě , zakřič el na ně j pastýř, který sedě l opodál: „tudy nesmíte! Jdě te
pě kně po chodníku.“ Muž se obrátil a jenom pohrdavě řekl: „Víte, kdo já jsem? Já
jsem ministr!!!“ Turista vytáhl z kapsy prů kaz. „Toto mi umožň uje vstoupit kdykoliv
a kamkoliv, bez jakýchkoliv dotazů !“ „Aha, to jsem nevě dě l,“ pokrčil rameny pastýř.
O pár minut, když už byl turista uprostřed louky, vyřítil se na ně j obrovský býk. Muž
se rozbě hl zpě t a bylo jasné, že to nestihne, křič í: „Pomoc! Co mám dě lat?“ Volal
zoufale na pastýře. Ten si přiložil ruce k ústů m a zakř ič el: „Prů kaz, ukažte mu ten
prů kaz!“

ZPRÁVY Z IVANOVIC
Milí bratři a milé sestry je za námi poslední měsíc v tomto roce. Za měsíc prosinec
se toho dost odehrálo... Jako skupinka jsme měli možnost vystoupit v Ivanovicích na náměstí před cca 500 lidmi. Děláme to už druhým rokem a je to úžasná Boží milost. Další
událostí bylo štědro-večerní zpívání v synagoze, zazpívali jsme pár koled, dali si něco
na zub a sdíleli se. Na konci prosince jsme navštívili Domov na zámku v Ivanovicích,
kde jsme mohli poprvé posloužit klientům domova důchodců písněmi, slovem a společenstvím. To by bylo vše v roce 2017. Už na začátku ledna nás přijely navštívit Věrka
P. a Jiřinka D. z vyškovského sboru. Jsme vděční, že nás takto podporují a sdílí s námi
své prožitky s Bohem... Jiřinka měla krásné svědectví o tom, jak malé děti jejího syna
mají silnou touhou chválit našeho Boha. Buďme jim podobní. Na další skupince měla
téma Dáša, kde mluvila o tom, že jsme hliněné nádoby, do kterých Pán Bůh vložil něco
vzácného a cenného. 2. Kor. 4.7 říká: „Tento poklad máme však v hliněných nádobách,
aby přemíra té moci byla z Boha, a ne z nás.“ Nechme se tedy použít Bohem, nechme
Ducha svatého, ať působí v nás a všechno, co do nás vložil, se snažme dávat dál a dál.
Na bohoslužbě, kterou máme každou 3. neděli v měsíci, kázal Jirka na téma Laskavost.
Jedna věc je ta, jací jsme; ale druhá věc je ta, jací se rozhodneme být. Jestliže Duch
v nás přebývá, bude nás vést k laskavosti a k dalším věcem jako je láska, trpělivost atd.
Jsme velice povzbuzeni z naší chválící skupinky, je úžasné vidět, jak si je Pán Bůh používá. O to víc Ho chvalme a velebme! Buďte požehnaní.
Petra Heráková
1/2018
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SLOVO NA ZÁVĚR
Ještě de facto stojíme na úvodu roku 2018. Co nás čeká, hodně záleží na našich
rozhodnutích. Přeji Vám proto, aby, jste se rozhodovali v moudrosti – aby Vás provázelo Boží požehání a dobrota…
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.
Bible, Matouš 6:33
To vše Vám přeje pastor AC Jiří Pospíšil
bližší kontakt: mobil 739600008, mail poj@centrum.cz
www.acivanovice.webnode.cz

MALÉ ZAMYŠLENÍ
Jsme tam, kde jsme chtěli být?
Recepční mi podal kartičku. Uondaný se, s mnoha zavazadly, která nesu v rukou, táhnu za
sebou a jsem jimi opásán, mohu konečně vydat do pokoje. Měl jsem spoustu práce, dálnice
byla jako vždy zašvihaná, a tak jsem do cíle cesty dorazil opravdu pozdě. Procházím několikero
dveřmi, které se samy zavírají, bohužel moc rychle a vždy mi sevřou některé ze zavazadel.
U výtahu studuji dotykovou tabulku, abych zjistil, že ne každý dotek má schopnost výtah
přivolat a potom – na obdobné tabulce – uvést zdviž do pohybu. Výtah na mě ovšem mluví!
Pak nekonečně dlouho trvá, než se zavřou dveře, stejně nekonečnou dobu jede jedno patro
a nekonečně dlouho se otevírá. Konečně!
Vstupuji do černočerné tmy, tápu po stěnách a hledám vypínač - či vlastně zapínač. Než
nějaký nasahám, rozsvítí se nade mnou jedno blikotavé světlo. Mají tu čidla, říkám si. Otevírám
další dveře, které se opět nepříjemně rychle zavírají a svírají moje věci. Zase je tma!
38
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Musím mávat rukama, dochází mi. Ovšem se všemi těmi taškami a kufrem se mi mává
těžko. Nakonec se přece jen rozzáří další z lamp, ale po chvilce zhasne. Chodba je dlouhá
a bez oken, a tak se hledání pokoje stává docela velkou anabází. Jen kdybych nebyl po celém
dni v práci a mnohahodinové cestě po dvě stě kilometrové dálnici tolik unavený! Hlavní scénka
na mně ovšem teprve čeká.
Protahuji kartičku čtečkou na dveřích. Nic! Musím kartičku asi zasunout z jiné strany, nebo
čtečkou projet jinou rychlostí. Postupně zkouším všechny varianty a rychlosti protažení. Je to
docela náročné, protože přitom neustále mávám rukama, neboť blikotavé světlo nad hlavou
vždy po několika sekundách zhasne. Konečně se ozve kýžené cvaknutí.
Zase ta černočerná tma. Na chodbě i v pokoji. Teď jen kam zasunout kartičku? Vybíhám
na chodbu, mávám rukama, ve chvilce světla hledám otvor na kartičku, stále dokola. Nakonec
se to povede. Usedám na postel v pokoji, který by mohl být v Dubaji, Hanoji i Burgasu, ale je
v Brně, a s úlevou vydechnu. Zvítězil jsem, nad technickým pokrokem. Ale dalo to fušku!
Václav Žmolík
čerpáno z časopisu Naše rodina

MC Ivanovický rarášek, z.s.
Ve středu 13. prosince jsme se sešli u stromečku v Ivanovicích na
Hané, abychom si zpříjemnili adventní čekání. Všichni jsme si přinesli
lampiony nebo lucerničky, abychom si posvítili na cestu. Ještě před tím
jsme si zazpívali několik koled, protože jsme akci spojili s celostátním
projektem „Česko zpívá koledy“. Za zvuku koledy „Nesem vám“ noviny
jsme vykročili směrem k zemědělskému družstvu. Tam jsme slavnostně
vypustili lampiony štěstí. Některé shořely již při startu, ale to nám pranic nevadilo a nezkazilo
naši předvánoční náladu.
Ani v mateřském centru jsme nijak nezaháleli. Probíhaly totiž tematické dny v naší herničce,
kde jsme se naučili spoustu básniček a říkadel s adventní a vánoční tématikou a také jsme
vytvářeli a vyráběli nepřeberné množství krásných dekorací od obrázků počínaje, po zápichy
do květináčů konče.
Jak je již na jaře obvyklé, připravujeme pro vás jarní bazárek, který se bude konat
od 5. – 7. 4. 2018 v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané. Všechny potřebné informace
naleznete na našich webových stránkách https://mc-ivanovicky-rarasek.webnode.cz/
Dále také připravujeme naši velmi oblíbenou akci a to „Hodinka pro maminku“, kde se opět
bude vyrábět a tvořit tentokrát s velikonoční tématikou.
Stále platí pozvání pro maminky, kterým je doma dlouhá chvíle, aby přišly i se svými dětmi
za námi do herničky, a to vždy v pondělí, úterý, středu a čtvrtek v dopoledních hodinách. Je zde
k dispozici spousta hraček, knih a materiálu k tvoření, se kterým si i vy můžete ukrátit dlouhou
chvíli a naučit se něco nového, ještě nepoznaného i se svým drobečkem.
Už se moc těšíme na jaro, až budeme moci zase vyběhnout ven a radovat se s probouzející
přírody.
Za mateřské centrum, Mgr. Tereza Suchomelová
Rarášek je na internetu: www.mcrarasek.wz.cz
i na Facebooku https://www.facebook.com/MaterskeCentrumIvanovickyRarasek
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PIONÝR Ivanovice na Hané
Hledáme nové členy
Přijďte se podívat na naše schůzky, které se konají každý pátek
v 15.30 hod. v klubovně v druhém patře Staré radnice.
Na našich schůzkách si především hrajeme, vyrábíme, chodíme ven,
jezdíme na výlety, ale také se něco učíme (uzly, zdravověda, střelba, zvířata, rostliny, práce s mapou atd.)
Letos máme v plánu:
Výlety, soutěž v X-boxu, bowling, výroba kraslic, olympiádu a spoustu her a soutěží.
Přijďte se podívat na naše schůzky.
Letní tábor se koná od 15. 7. – 28. 7. v Ruprechtově na téma Croodsovi. Přihlášky budou k dispozici od března.
Jaroslava Bejšovcová

ŠKOLNÍ OKÉNKO
MŠ Mlýnská

Pomozte dětem správně držet tužku
Důležité je poskytnout dítěti dostatek příležitostí ke kreslení,
a to už od raného věku. Okolo dvou let začíná období dětské čáranice. Dítě by mělo mít vymezeno místo s dostupnými pastelkami
a dostatečným množstvím papíru. Dítě v kreslení povzbuzujeme,
vyhýbáme se zápornému hodnocení, spíše vyzvedneme i sebemenší zdařilou kresbu. Pokud
dítě po čtvrtém roce psací náčiní nevyhledává, je vhodné mu ve zvýšené míře nabízet činnosti
rozvíjející jemnou motoriku, motivovat ho ke kresbě.
K rozvíjení jemné koordinace ruky a tím posléze i kresby pomáhají činnosti zaměřené
na zvýšení obratnosti jemné motoriky:
• skládání kostek
• práce se stavebnicemi
• navlékání korálků
• šroubování
• stříhání a vytrhávání papíru
• sebeobsluha – zapínání knoflíků a zipů, navlékání ponožek.
Velice důležité je vést děti ke správným pracovním návykům při kreslení. Z počátku
je vhodné kreslit na tabuli nebo na papír připevněný na stěnu. Děti mohou také kreslit
vkleče na zemi. Důležité je držení psacího náčiní. Na správný úchop je vhodné dbát
od počátku, kdy dítě začíná kreslit. Případná fixace chybných úchopů se později špatně
odvyká a mnohdy výrazně negativně ovlivňuje výkony dítěte snížením grafomotorické
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obratnosti. Správné držení psacího náčiní je stejné
u praváků i u leváků. Tužka
leží na posledním článku
prostředníku, seshora ji přidržuje bříško palce a ukazováku. Pro správné držení je
vhodné používat trojhranný
program (tužky i pastelky ve
tvaru trojúhelníku). Nebo využívat různých násad, které
dětem pomůžou tužku (pastelku) správně uchopit. Pozor na křečovité sevření tužky, od něhož se odvíjí nadměrný tlak na podložku. Kresba
je pak vytlačená, kostrbatá.
Pomozte dětem, ať rády kreslí, píšou. Ať mají vstup do školy jednodušší. V naší
mateřské škole se snažíme o totéž.
Zarembová Eva,
učitelka MŠ

MŠ Chvalkovice

„BAVÍME SE ZA
KAŽDÉHO POČASÍ …“
… je jedním z tradičních témat
výchovně vzdělávacího programu
chvalkovické školky na zimní období.
A my jsme se zase bavili opravdu dobře.
Například při pobytu venku, a to
hlavně na školní zahradě, jsme dokázali využít i ten malý příděl sněhu
jednoho období letošní zimy.
Nechyběla koulovačka, jízda
na sněhových talířích a bobech, ani
celá rodinka sněhuláků.
Na závěr masopustu jsme se
pobavili na tradičním karnevalu
v maskách.
Marie Konvičná,
vedoucí učitelka MŠ
1/2018
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Základní škola

Olympiáda v českém jazyce
V měsíci listopadu proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnili se žáci
8. a 9. ročníků. Olympiáda byla zaměřena nejen na mluvnickou část (max. bodů 24), ale také
měli žáci za úkol napsat slohovou práci na téma „Stalo se to minulý týden“ (max. bodů 10).
Výsledky:
1. místo – Klára Cupáková a Tereza Novotná – 9. třída; 24 bodů
2. místo – Adam Kocourek – 9. třída; 19 bodů
3. místo – Soňa Ševčíková a Kristýna Pospíšilová – 9. třída; 18 bodů
4. místo – Amálie Pospíšilová – 9. třída; 17 bodů
5. místo – Tereza Hladká – 8. A; 14 bodů
6. místo – Šimon Novák a Marek Vojáček – 8. B; 13 bodů
7. místo – Tadeáš Frgál – 9. třída; 12 bodů
8. místo – Barbora Kaňová, Radka Slezáková – 8. A a Tomáš Nakládal – 8. B; 11 bodů
Mgr. Kamila Pištělková, Mgr. Ivana Képesová

Olympiáda v dějepise
V závěru měsíce listopadu se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnili se jej žáci
8. a 9. ročníků. Tématem byla tentokrát „První republika“. A jak naši žáci uspěli?
1. Karel Vítek, 9. třída 36 bodů
2. Tomáš Nakládal, 8. B
30 bodů
3. Dan Jenerál, 9. třída
26 bodů
4. Soňa Ševčíková, 9. třída 25 bodů
5. Josef Chaloupka, 8. B
24 body
Tadeáš Frgál 9. třída
24 body
Všem zúčastněným žákům děkujeme a těm nejlepším gratulujeme!
Mgr. Ivana Képesová

Žijeme kulturou
Na přelomu kalendářního roku navštívily děti prvního stupně ZŠ brněnské divadlo
Radost. Třetí třídy zhlédly představení Jája
a Pája, kde známé večerníčkové postavy
bavily děti i na jevišti.
Děti ze čtvrtého a pátého ročníku viděly
pohádku „O líné babičce“. V tomto originálním kuse diváci zjistili, že dnešní babičky
nenosí šátek a zástěru, ale že dokonce cestují kolem světa. Herci se na závěr s dětmi
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vyfotili na pódiu. Příjemné dopoledne bylo zakončeno prohlídkou výstavy loutek. Návštěva Divadla Radost je vždy radost!
Mgr. Iveta Moskovská

Hodina kódu
Dne 4. 12. 2017 se naše škola zúčastnila projektu „Hodina kódu“. Navštívil nás
pan Róbert Képes z firmy Accenture, která
se zabývá programováním. Pan Képes nám
ukázal, jak se pracuje s počítači, na zábavných hrách nám předvedl základní principy
programování. Každý si měl možnost jednotlivé úkoly vyzkoušet a v závěru nejlepší „programátoři“ získali pro svou třídu Osvědčení.
Radka Slezáčková, 8. A

Mikuláš
Dne 5. 12. 2017 se ve škole uskutečnila již tradiční Mikulášská akce. Deváťáci v přestrojení za Mikuláše, anděly
i čerty vyrazili „strašit“ i bavit
mladší spolužáky. Některé děti
zlobily natolik, že se objevily
i v „Knize hříchů“. Mikuláš se
svou družinou během dvou
hodin navštívil nejen všechny
třídy, ale i vyučující, paní uklízečky, zastavil se dokonce i ve
školní kuchyni.
Děkuji tímto všem zúčastněným a už teď se těším, až přebereme mikulášskou štafetu příští rok.
Natálie Pluháčková, 8. A
1/2018
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Vánoční bubnování
Ve dnech 15. a 18. 12. 2017 se u nás ve
škole pořádala akce „Vánoční bubnování pro
všechny“ od 5. – 9. třídy. Jednotlivé skupinky
žáků se během jedné hodiny naučily základy
bubnování. V průběhu pátečního odpoledne
pak dostali tutéž příležitost i naši vyučující. Celým workshopem nás provázel pan Ivo Batoušek. My jsme se dostatečně vyřádili a velice si
tento kurz užili.
Tereza Novotná, 9. třída

Památka ke dni holocaustu
V úterý 23. ledna 2018 se v prostorách ZŠ
a MŠ Merhautova v Brně konalo setkání u příležitosti uctění Dne památky obětí holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti. Tento akt
se na tomto místě, kde bylo během 2. světové
války shromážděno téměř 10 tisíc brněnských
občanů, kteří byli následně násilně transportováni do sběrných a poté koncentračních táborů,
uskutečnil již popatnácté.
Naše škola patří mezi ty, které jsou každoročně přizvány k účasti na tomto setkání. Žáci
a žákyně 9. ročníku se věnují této etapě světové historie v hodinách dějepisu.
Letošní rok nás reprezentovaly žákyně Monika Baranyaiová, Klára Cupáková, Tereza
Novotná, Amálie Pospíšilová, Kristýna Pospíšilová a Soňa Ševčíková. Společně s vedením
školy měly možnost prohlédnout si panely s pracemi žáků jiných škol a školských zařízení. Po
úvodním hudebním vystoupení studentů Konzervatoře Brno přivítala ředitelka školy PaedDr.
Jana Foltýnová, Ph.D., významné hosty: především z řad pamětníků, místní a krajské samosprávy, dále ředitele a zástupce základních a středních škol z Brna a dalších míst JmK.
Hosté následně položili u pamětní desky věnované památce židovských občanů věnec
a kytici. Byly zapáleny svíce na menoře. Program pokračoval vystoupením pamětníka ing.
Pavla Frieda, jenž vzpomněl na jedno z nejsmutnějších období našich dějin, popsal svůj životní příběh a zejména mladé generaci předal důležitá poselství. Závěr kulturního programu
tradičně patřil vystoupení žáků ze slovenské Šaly.
Mgr. Lubomír Judas, ředitel ZŠ

Žákovský ples 1. stupně ZŠ
Dne 1. února 2018 se konal v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané tradiční žákovský ples. Tento den se nejen děti, ale i pedagogové slavnostně ustrojili a všichni jsme
si ples užili.
Plesu předcházela velká příprava v podobě nácviku základních tanců a etikety slušného chování ve třídách. Prvňáčci se museli všechno učit poprvé, ale starší žáci si už
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jen zopakovali to, co se v dřívějších
ročnících naučili. Po úvodním slově
pana ředitele a promenádě všech tříd
už jsme se vrhli do víru tance a zábavy. V soutěžích děti mohly vyhrát
spoustu cen, za které touto cestou
velmi děkujeme rodičům.
Slavnostní atmosféra byla až do
ukončení plesu a už se těšíme na ten
další.
Mgr. Barbora Pazallová

ZUŠ Ivanovice na Hané

Práce nepočká
První pololetí právě probíhajícího školního roku je úspěšně za námi a v následujícím
půlroce nás čeká spousta další práce.
Závěr pololetí jsme stylově (a také tradičně) uzavřeli žákovským koncertem v sále
kulturního domu. Posluchačům (a nebylo jich málo) jsme nabídli pestrou směsici hudebních a také tanečních vystoupení. Kromě jiných diváky zaujal svým bezprostředním
výkonem žák pěveckého oddělení Jan Zeman, který písní „Hledám děvče na neděli“
pohladil duši všech přítomných. Tklivou atmosféru koncertu krásně navodil pěvecký
sbor, v jehož podání zazněla něžná píseň Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Město
spí“. Ve stejném duchu se neslo i komorně pojaté taneční vystoupení mladších žáků
s názvem „Semínka“.
Začátek druhého pololetí bude pro žáky a učitele náročnější než obvykle. Konají
se totiž soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje, soutěž v sólovém a komorním
zpěvu a taneční soutěž. Někteří žáci se již v lednu probojovali ze školních kol do kol
okresních, která se budou konat koncem února v Bučovicích (dechy a bicí) a ve Vyškově (zpěv). Kromě toho nás počátkem března čeká organizace a pořádání okresní
taneční přehlídky ZUŠ pro okres Vyškov, které se zúčastní školy z Bučovic, Rousínova,
Slavkova u Brna a Vyškova. Naši školu budou reprezentovat výše zmínění mladší žáci
se skladbou Semínka.
Kromě soutěžních akcí máme na duben naplánovány i výchovné koncerty pro žáky
I. a II. stupně ZŠ Ivanovice na Hané a pro žáky MŠ Mlýnská. Na náš výchovný koncert
se mohou těšit i žáci ZŠ a MŠ v Pustiměři. Měsíc květen je naproti tomu vyhrazen koncertům ke Dni matek a hlavně závěrečným postupovým zkouškám. V červnu se svojí
prací „pochlubí“ taneční obor na dvou závěrečných tanečních vystoupeních s názvem
Ledové království. Ve stejnou dobu se bude konat i výstava prací žáků výtvarného
oboru.
Zdá se tedy, že ve druhém pololetí se rozhodně nudit nebudeme. Díky šikovným
žákům a jejich pedagogům však nakonec vše zdárně zvládneme.
Mgr. Kamil Sedlák, ředitel ZUŠ
1/2018
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HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ
Pozdrav z roku 1883
Před nedávnem se z hlubin času znenadání vynořil zajímavý dokument. Jeden sběratel
mi nabídl tablo členů hasičského sboru, zhotovené v srpnu 1883! Nešlo odmítnout a vzácná
relikvie, nejen pro hasičský sbor, se vrátila do Ivanovic. Bylo to v pravou chvíli, protože SDH Ivanovice na Hané letos 21. července oslaví 140 let od založení a je nejstarší nepřetržitě fungující
organizací ve městě. Na tablu vidíme 43 členů, včetně náčelníka sboru. Neobvyklým doplňkem
jsou jména všech zobrazených postav napsaná perem pod každou podobenkou, což není pro
podobné památky běžné. Díky bezmála 135 let starému nápadu tak můžeme poznat řadu našich předků, setkáváme se s lidmi, o nichž jsme jen slýchávali z vyprávění babiček. Poznáváme
na vlastní oči někdejší učitele, majitele zaniklých obchodů a živností, osoby činné ve společenském životě nebo třeba jen příbuzné či sousedy.
Netrpělivě jsem čekal na převzetí tabla a doufal, že na zadní straně naleznu nějakou stopu
po autorovi fotografií. Mým tajným přáním byl doklad o díle Antona Wecha, o kterém vyšel
ve zpravodaji příspěvek před rokem. V roce 1883 se totiž tento fotograf v ivanovickém kostele
oženil a ve Vyškově měl ateliér, takže pravděpodobnost právě jeho autorství byla velmi vysoká.
Ovšem fotografie použité při výrobě tabla postrádají jakoukoli zmínku o ateliéru, který je pořídil.
Jedná se o vizitky, různě zastřižené, aby šly složit vedle sebe do předem určené formace. Jejich
zadní strana je ale čistá, na rozdíl od drtivé většiny stejných podobenek z té doby.
Přestože autor zůstal zahalený závojem tajemna, můžeme si složit několik střípků do mozaiky historie města a podívat se do tváře třeba majiteli obchodu se smíšeným zbožím, Václavu
Kulíškovi. Z nedávno objevené neznámé pohlednice známe podobu jeho obchodu na ulici Partyzánské. Příkladů spojení minulosti a současnosti bychom určitě našli mnohem víc, stačí jen se
dobře dívat, srovnávat a vzpomínat, bohužel, pravých pamětníků valem ubývá.
Na závěr bych rád vyzval občany, kteří vlastní nějaký zajímavý dokument vztahující se
k činnosti hasičského sboru, aby ho laskavě zapůjčili ke skenování, poslouží ke zdokumentování činnosti této významné organizace. Děkujeme.
Text a zpracování fotografií Pavel Miklošek
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Makovice zámku ukrývala historicky cenné artefakty
Opravy střechy zámku běží již dva roky. Do rozsáhlé rekonstrukce plynou nemalé
investice vlastníka objektu, kterým je společnost Bioveta (za dva roky oprav proinvestováno 6,5 mil. Kč bez DPH) a zároveň se daří úspěšně čerpat finanční podporu z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Tato podpora činí
zhruba čtvrtinu uvedené částky.
Při probíhajících opravách střechy zámku a renovaci opláštění cibule zámecké věže
bylo nutné sejmout korouhev věže spolu s makovicí, která ukrývala historicky cenné
artefakty. Za přítomnosti oblastních pracovníků památkové péče a starosty města Ivanovice na Hané byly z makovice věže vyjmuty dva tubusy ukrývající historické záznamy.
Z těchto záznamů lze říci, že ivanovický zámek prošel několika rozsáhlými rekonstrukcemi.
Jedna z prvních historicky podložených oprav se uskutečnila již v roce 1711, kterou
vedl Johann Sigmund Graf von Rottal. Z této doby pochází současná podoba korouhve
zámecké věže. Dalším příspěvkem z obsahu makovice, která je většinou poselstvím
pro další generace, jsou mince Rakousko-Uherska, obálka s nápisem „Zdar republice“
a Československý deník.
Tyto artefakty byly otevřeny právě ve stejném roce, ve kterém oslaví naše republika
a zároveň společnost Bioveta významné výročí 100 let.
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Při této příležitosti by majitel
objektu rád zpřístupnil část objektu zámku veřejnosti, bohužel
současný stav zámku tuto vizi
zatím nedovoluje. Tak se děje
alespoň v požadavcích odborné
veřejnosti, která zmiňuje zámek
ve vědeckých pracech, knihách
či jiných materiálech zdůrazňujících historickou hodnotu této
památky.
Po dřívějším zajištění statiky
objektu, současně probíhající
opravě střechy a nosných stropních trámů jednotlivých pater
bude dále společnost Bioveta
spolu s památkáři a architekty
pokračovat ve zpracování návrhu a následně vybere konkrétní
projekt pro využití tohoto objektu.
Ing. Jan Bittner

OBYČEJE NAŠICH PŘEDKŮ
VELIKONOCE
Vlastní velikonoce se slaví v tzv. Svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí.
Období předvelikonoční
V minulosti však neméně důležitým obdobím bylo období předvelikonoční, které začínalo ihned po pochování basy na masopustu. Samotné pochování basy symbolizuje
začátek čtyřicetidenního půstu, který začíná Popeleční středou a končí Velikonocemi.
V tomto období se zapovídaly jakékoliv taneční zábavy a veselice. Bylo to období střídmosti. Každá neděle měla své pojmenování a byla spojena s určitým zvykem.
Velikonoce
Velikonoce se ten který rok vypočtou takto: v kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc
v úplňku poprvé po prvním jarním dnu (vždy 21. březen). Velikonoční neděle je potom
ten rok první neděli po takto vypočteném prvním jarním úplňku. Tato neděle tedy může
být nejdříve 22. března. Nejpozději mohou být Velikonoce 25. dubna. Pokud by jejich
datum vyšlo později, posunou se o týden dopředu. Pokud by v letech 1997 až 2016
vyšly Velikonoce dvakrát na 25. dubna, pak se ty druhé posunou také o týden dopředu.
Totéž se bude opakovat v letech 2017 - 2036 atd.
50
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VĚLIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ (TRIDUUM)
Zelený čtvrtek
Čtvrtek před Velkým pátkem. Název je snad odvozen od zeleného mešního roucha, které
se v tento den užívalo. Toho dne se měla jíst zelená strava (špenát, kopřivy, různé druhy zelí)
aby byl člověk celý rok zdravý.
Velký pátek
První den velikonočního Třídenní. Je dnem hlubokého smutku. V noci ze čtvrtka na pátek je
Ježíš vyslýchán, v pátek pak odsouzen ke smrti na kříži a ukřižován.
Tento den se nesmělo prát, neboť pradleny říkaly, že by namáčely prádlo do Kristovy krve velký pátek je svátkem vody. Pátek byl také dnem čarodejnic - lidé věřili, že kdyby čarodejnice
získala nějaký jejich předmět (pramen vlasů, kravské chlupy, hrnek mléka), mohla by je pomocí
takového vontu uhranout, naplnit ho zlou energií a kletbou a ukrýt ho někde ve stavení nebo
v chlévě - pak by se začaly dít hrozné věci - lidé by onemocněli, krávy by dojily krev, ovocné
stromoví by zasychalo.
Bílá sobota
Druhý den velikonočního Třídenní. Den, kdy bylo Ježíšovo tělo sejmuto z kříže a uloženo
do skalního hrobu. Po stránce liturgické se tento den konala jen noční bohoslužba - tzv. vigilie
(bdění). Dopoledne se před kostelem pálil a světil oheň (pálení Jidáše), který si hospodyně
odnášely na polínku domů, chlapci naposledy hrkali s koledou.
Zvyky:
Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky a nosily se do pole, aby bylo úrodné. Popelem z posvěceného ohně se posypaly louky.
Někde se uhlíky dávaly za trám do domu, aby ho chránily před požárem.
Na Bílou sobotu se také uklízelo, bílilo (opět viz pesach). Připravovalo se a chystalo.
Na slavné Vzkříšení, na Hod boží velikonoční, obřadní i sváteční pokrmy, pekly se mazance
i velikonoční beránci, pletly se pomlázky z vrbového proutí a nebo se vázaly březové metličky
a zdobila vajíčka.
Neděle - Boží hod VELIKONOČNÍ
Třetí den velikonočního Třídenní. Světily se velikonoční pokrmy - beránek, mazanec, chléb, vejce a víno, které měly připravit po dlouhém půstu tělo na návrat k tučnější
stravě. Kdokoli přišel do stavení, musel dostat kus posvěceného pokrmu. Jedla se velikonoční nádivka, skopové a jehněčí maso a holoubata, předem posvěcená v kostele.
Ve východních Čechách se část posvěcených pokrmů nosila do pole, zahrady a studny, aby byla dobrá úroda a dostatek dobré vody.
Boží hod velikonoční je největším křesťanským svátkem – slaví se zmrtvýchvstání
Páně.
Pondělí velikonoční
Je dnem uvolnění a veselí, dnem vzývajícím nový život a zajišťujícím zdraví. Pošlehávání čerstvými pruty, které mohou být i umě spletené (označení „pomlázka“ je od slova
pomladit), má zajistit přenesení posilující životodárné mízy stromů do těla člověka. Odměnou za toto pošlehání je ozdobené vajíčko.
(čerpáno z internetu)
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PRAMEN ZDRAVÍ Z PŘÍRODY
Vědci objevují staré pravdy... NENÍ NAD HORKOU POLÉVKU
Tak zase je všechno jako vždycky: Nejnovější americké výzkumy objevily Ameriku. Vědci
„odhalili“ něco, co naše babičky a maminky dobře znaly. Když si ti starší mezi námi vzpomenou
- co byla první věc, kterou dostali, když byli nemocní? Nikoli paralen - ale horkou polévku.
Tak za prvé: vědci přišli na to, že vývar z kostí „inhibuje migraci neutrofilů“. Méně učeně
řečeno ovlivňuje pohyb bílých krvinek, čímž snižuje vedlejší účinky zánětu v organismu napadeného chřipkou nebo podobným virovým onemocněním. Takže - vám prostě bude lépe
s polévkou, než bez ní.
Za druhé: lékaři, kteří se „polévkovědou“ zabývají, s překvapením zjistili, že vývar z kostí,
obsažený v polévce, pomáhá „nakopnout“ imunitní systém. Něco důležitého, co běžně neděláme, však přece jen pochopili: Důležité je vařit polévku pomalu. Jedině velmi pomalý var - může
trvat i několik hodin - totiž způsobí, že se z kostí a šlach, které na polévku použijeme, uvolní
léčivé látky. Mezi nimi najdeme kolagen, ale i esenciální aminokyse liny jako prolin, glycin a glutamin. Právě ty příznivě působí na naše zdraví, psychiku.
Tekutá lékárnička
Kromě toho kostní dřeň a minerály v kostech obsažené napomáhají regeneraci krevních buněk, včetně již zmíněných bílých krvinek, které jsou zodpovědné za obranyschopnost organismu. Když navíc přidáte do polévky zeleninu, uvolňují se z ní další důležité
výživné látky, které přidávají svůj účinek k celkově antivirovému a antibiotickému působení
vývaru.
I jinak mají látky, obsažené ve vývaru další pozoruhodné účinky:
Kolagen a želatina podporují růst vlasů, regeneraci a zdravý vzhled kůže a pomáhají
udržovat pevné nehty.
Glutamin je důležitou aminokyselinou pro imunitu (a při zátěži se spaluje několikrát rychleji, než aminokyseliny jiné). Kromě toho jde o „lék“ na syndrom dráždivého tračníku.
To je oblíbený název „mysteriózní nemoci“ moderní doby, která ztěžuje řadě lidí život. Jde
o nespecifické bolesti břicha, nadýmání a poruchy stolice, o kterých západní medicína netuší,
z čeho vlastně pocházejí. Zato však ví, že glutamin, obsažený v důkladném vývaru z kostí, je
jednou z látek, schopných poskytnout úlevu osobám, které na podobné projevy trpí.
Glycin přirozeně detoxikuje tělo. Kromě toho podporuje zažívání a správné vylučování
žaludečních šťáv.
Prolin příznivě působí na zdraví kůže. Také je důležitý pro udržení správné hladiny krevního tlaku, zvláště u osob, které mají tlak vyšší.
Želatina podporuje zdravé trávení, například tím, že chrání a zaceluje žaludeční výstelku.
Pomáhá i trávení ostatních živin. To z něj činí další výborný lék na „moderní“ dráždivý tračník
a věčné nadýmání s ním spojené.
Kostní dřeň je plná výživných látek. Podporuje činnost imunitního systému.
Minerály: Kosti čtyřnožců a ptáků jsou plné vápníku, hořčíku, sodíku a fosforu. Rybí kosti
kromě toho obsahují jód. Bez těchto minerálů není uzdravení těla možné - jejich nedostatek
vede ke zhoršení imunity i nervových funkcí, křečím a dalším nepříjemným projevům. A při
pocení a horečce se samozřejmě vyplavují z těla rychleji.
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Proti osteoporóze - i rakovině
Fakt, že vývar z kostí je téměř zázračným lékem, podporují desítky vědeckých studií.
Nejde totiž zdaleka jen o chřipky a nachlazení, či pěknou pokožku.
Mrkev raději vařte!
Pokud do polévky přidáme další potraviny, které podporují imunitu, dále její léčivý účinek
zvýšíme. V takovém případě je však dobré, aby zelenina a další potraviny byly co nejzdravější.
Pokud nemáte domácí, určitě vsaďte na některý ověřený zdroj „bio“ či „organických“ potravin. Důležitými součástmi našich polévek by měly být například:
Houby, které obsahují mnoho bioaktivních látek, včetně polysacharidů, glykoproteinů, ergosterolů, terterpenů a dokonce antibiotik.
Mrkev. Nejde jen o beta-karoten, který se v průběhu trávení přemění na vitamin A, jenž má
nejen účinky na náš zrak, ale může pomoci dokonce i proti rakovině.
Dalšími látkami, obsaženými v mrkvi, jsou kromě vlákniny, jež prospívá trávení,také vitamin
K, sodík, foláty, mangan, fosfor, hořčík, vitamin E a zinek. Jedna studie z roku 2000 dokonce
prokázala, že vařená mrkev má - kupodivu - vyšší obsah beta-karotenu a kyseliny fenolové,
než ta syrová.
Česnek je jedno z nejzdravějších jídel na světě. Vyplatí se ho však přidat do polévky syrový.
Syrový česnek je totiž přírodním antibiotikem a likviduje i viry a plísně.
Celer - je důležitým zdrojem antioxidantů a flavonoidů. Studie ukázaly, že snižuje riziko
zánětů i srdečních chorob, podporuje imunitní systém a naopak brzdí růst rakovinných buněk.
Červená řepa - hovězí vývar hezky obarví. To ale není všechno. Červená řepa totiž obsahuje dusičnany, které jsou dobré nejen na snížení krevního tlaku - uvolňují a rozšiřují cévy, což
se hodí i při horečce.
Zázvor - antibakteriální a antivirové účinky zázvoru jsou dobře známy.
Koření - určitě přidejte mořskou sůl (nebělenou).
Pepř pomáhá zlepšit zažívání, ale je také antioxidantem a pomáhá proti baktériím, kromě
toho působí diureticky (tedy odvodňuje).
Kurkuma je opět v podstatě všelékem.
Tymián pomáhá udržet zdravé ledviny, srdce a mozek a je dobrým zdrojem manganu.
A tak bychom mohli pokračovat velmi dlouho.
V podstatě je zřejmé jedno: pokud uvaříme poctivý vývar z kostí a kořenové zeleniny, doplněný čerstvým či sušeným kořením (nejlépe vlastní“výroby“), uděláme pro své zdraví mnohem
více, než kdybychom do sebe ládovali drahé léky, které beztak naši imunitu spíše oslabují.
Čínskou polévkou ke zdraví?
Naše babičky to věděly již před sto a více lety. Nejsou však samy. Jiné medicínské systémy
než ten náš, jako je například tradiční čínská medicína, znají a používají léčivé vlastnosti vývarů
již tisíce let - a také pro ně mají vlastní teoretická zdůvodnění, která rovněž místní lékaři znají
již po staletí.
„Vědci na Západě vlastně přišli v posledních letech na něco, co čínská medicína zná snad
již od dob legendárního Žlutého císaře,“ říká terapeutka čínské medicíny Jana Hollanová. „Vývar z kostí posiluje ledviny v nichž má lidský organismus uloženu základní životní energii a
kosti. Proto se v praxi tradiční čínské medicíny používá, kdykoli je organismus výrazně oslabený: nejen při chřipkách, ale i únavovém syndromu, EB viróze a zotavování po těžkých chorobách obecně, a také i při jakýchkoli chronických nemocech, po porodu a v přechodu.
Pro mimořádně oslabené osoby se do polévky navíc přidává speciální směs koření, kterou
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seženete na klinikách tradiční čínské medicíny. Vzhledem k posilujícímu účinku polévky je logické, že pomáhá i osobám s rakovinou, které jsou často těžce vyčerpané.“
Takže příště, než si naordinujete hormonální kůru proti osteoporóze, či než dětem dáte
pátá antibiotika v řadě, protože jsou už zase nemocné, zkuste trochu změnit kurz: uvařte raději
opravdu pořádně silnou polévku.
Jsou to totiž podobné „banální“ recepty, které „mohly“ za relativně dobré zdraví našich předků.
A mohou pomoci i nám. Tak vzhůru do polévek!
Zdroj: http://www.eset.cz

U RODINNÉ PLOTNY
DOBROTY OD VELIKONOČNÍHO STOLU
Velikonoční beránek
Ingredience:
200 g cukru moučka, 2 vejce, lžička citronové šťávy, cukr vanilka, 300 g hrubé mouky, 5 bílků, 30
g másla, 30 g hrubé mouky.
Postup přípravy:
Cukr, celá vejce, žloutky a vanilkový cukr třeme do pěny asi 30 minut. Potom přidáme citronovou
šťávu, tuhý sníh ušlehaný z bílků, mouku a zlehka promícháme. Formu na beránka vymažeme
máslem a vysypeme moukou, rozetřeme do ní těsto a v středně vyhřáté troubě upečeme do růžova asi 45 minut. Upečeného beránka opatrně vyklopíme a podle zvyklosti ozdobíme.
Doba přípravy: 90 min.
Velikonoční pečeně
Ingredience:
800 g vepřové pečeně, 200 g moravského uzeného masa, 1 větší cibule, 2 rajčata, 1paprika, 2 dl
vývaru z kostky, 150 nastrouhaného eidamu, 400 g uvařených brambor, rostlinný olej na smažení,
zelená petrželka, sůl, pepř.
Postup přípravy:
Maso naporcujeme, plátky naklepeme, opepříme a osolíme. Opečeme je prudce na pánvi s olejem. Potom je vložíme na ohnivzdornou misku. Na zbylé části oleje zpěníme jemně nakrájenou
cibuli a na ní podusíme na kostky nakrájené uzené maso, rajčata, paprikové lusky a nasekanou
petržel. Podušenou směs zalijeme trochou vývaru a vše vaříme ještě 3 minuty. Touto omáčkou
přelijeme připravené maso, pokryjme je plátky vařených brambor, posypeme sýrem a dáme péct
do předem vyhřáté trouby. Podáváme s nakládanou zeleninou.
Doba přípravy: 30 min.
Ďábelská vejce
Ingredience:
8 vajec, sardelová pasta, 5 lžic másla, 4 lžíce smetany, pepř, sůl, červená paprika na ozdobu,
petrželová nať.
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Postup přípravy:
Oloupaná vejce podélně rozpůlíme a žloutky vyjmeme. Změklé máslo utřeme se smetanou,
smícháme s prolisovanými žloutky, ochutíme pepřem, mírně osolíme a doplníme nadrobno
posekanou petrželkou. Připravenou směs ozdobně nastříkáme do půlek vajec, ozdobíme je
sardelovou pastou a na nudličky nakrájenou paprikou.

RADY, TIPY, DOPORUČENÍ
Jarní úklid bude hračka! 10 babských rad jak na to!
Když se řekne jaro, tak se každému vybaví probouzející se příroda, zpěv ptáčků a vůně rozkvetlých stromů. Ovšem na mysli pracovité hospodyňky okamžitě
zabliká červené poplašné světýlko. Je tu jarní úklid!
Pokud se i vy připravujete na velkou čistku domácnosti, podívejte se, jak ušetřit
na některých čisticích prostředcích. A vězte, že ty, které používaly naše babičky, měly
mimo jiné, také mnohem příznivější dopad na ekologii.
Okno do duše
Tak na co se vrhnete jako první, vsadím se, že to budou okna! Jak docílit toho, aby byla
čistá a leskla se jako zrcadlo?
Rada číslo 1:
Pokud se chcete zbavit zaschlých dešťových kapek, není nic snazšího, než potřít okenní tabuli studeným černým čajem. Doleštit do sucha buď hadříkem, nebo novinami. Ty
totiž nedělají šmouhy.
Rada číslo 2:
Velkým problémem můžou být mušince. Skvěle vám od nich pomůže obyčejná cibule.
Stačí rozpůlit ji a šťávou z ní potřít ušpiněná místa. Nechejte ji chvilku působit, a pak
půjdou dolů jako nic.
Rada číslo 3:
Do třetice vám poradíme, jak zamezit, aby se vám okna zamlžovala. Nepříjemnému
opocování zabrání roztok glycerinu a lihu v poměru 1:10.
Textilní magie
Úklid má mnoho disciplín, a aby bylo všechno krásně čisté a voňavé, nesmíme zapomenout na praní.
Rada číslo 4:
Okna jsou už umytá a jejich lesk podpoří běloskvoucí záclonky. Abychom je zbavili nežádoucího zažloutnutí či šedi z prachu, namočíme je přes noc do teplé vody s několika
plátky citrónu. Druhý den vyperete i s citrony. Vaše prádlo bude zářivě bílé a bude mít
i svěží vůni.
Rada číslo 5:
Pokud vám vaše punčochy pustily očko a už se nedají nosit, nevyhazujte je! Nevěřily byste, že
se mohou skvěle hodit k odstranění nežádoucích žmolků z látek. Stačí ji jimi třít v protisměru
(proti vláknu).
Rada číslo 6:
Potrpíte-li si na hedvábné povlečení, určitě vás mrzí, že po čase ztrácí svůj lesk. Vrátit mu ho
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můžete tím, že ho vyperete v bramborové vodě. Tu získáte nastrouháním čtyř brambor do vody,
necháte hodinu louhovat, a poté ji scedíte.
Všude kde je třeba
Jako by ta špína neměla konce! Je toho tolik co potřebuje vaši pomocnou ruku, vás nevyjímaje.
Pokuste se zapřáhnout i pár pomocníčků, půjde to hned lépe od ruky.
Rada číslo 7:
Máme perfektní recept na to, jak zbavit mikrovlnou troubu ošklivé mastnoty. Stačí na dvacet
vteřin vložit na otočný talíř rozpůlený citron, řezem nahoru. Poté jen setřete stěny suchým hadříkem.
Rada číslo 8:
Namražená lednice, to je noční můra všech hospodyněk. Odmražení si musíte řádně naplánovat. Pokud chcete tenhle proces uspíšit, dejte do mrazáku nádobu s horkou vodou. Co také
velice pomáhá, je natřít ledovou vrstvu silným solným roztokem nebo ji rovnou posolit.
Rada číslo 9:
Připálené hrnce se také občas povedou a v některých případech i tak, že situace vypadá beznadějně. Nezoufejte, máme tady radu i na takovou lapálii. Nalijte do hrnce vodu, přisypte do ní
sodu na praní a nechte působit do druhého dne.
Rada číslo 10:
Nakonec, aby váš byt krásně voněl, můžete si vyrobit i vlastní osvěžovač vzduchu. Postup
je následovný. Do sklenice vkládejte na střídačku plátky růžových lístků a prokládejte je solí.
Nechte je asi den uležet. Po odšroubování víčka vám vycházející esence pěkně provoní domov.
Na noc sklenici zase zavřete.
Zdroj: http://doma.nova.cz

ZAHRADA
Březen se svými prvními jarními paprsky nás již láká do zahrad a zahrádek, abychom je
dobře připravili na nadcházející sezónu.
Ošetření stromů
Nejdříve bychom měli zkontrolovat, jak zimu a mráz přežili ovocné stromy a keře. Jestli
jim mráz způsobil trhliny, ošetříme je štěpařským voskem nebo použijeme starou osvědčenou
metodu – pastu z jílu a kravince v poměru 2:1. V kravinci jsou obsaženy rostlinné hormony podporující hojení. U všech dřevin odstraníme suché a staré dřevo. Můžeme začít s přesazováním
stálezelených dřevin a jehličnanů.
Pořádek na záhonech
Popadané listy z podzimu, které zůstaly kolem stromů, je dobré nyní shrabat a zkompostovat nebo lehce zapravit do půdy, aby se z nich nešířily choroby. Odstraníme také mulč ze
záhonů, aby se na půdu dostaly sluneční paprsky a prohřály ji. Z jahodiště odkryjeme chvojí
a odstraníme nůžkami suché listy. Půdu zkypříme a přihrneme k rostlinkám kompost. K jahodám je vhodné zasadit česnek nebo jarní cibulku, mírní se tím výskyt plísní a odpuzují se mšice.
Zkontrolujeme i ostatní podzimní výsevy. V bylinkové zahrádce seřízneme levanduli, šalvěj,
svatolínu a další polodřevité trvalky.
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Příprava pařeniště
Nyní už můžeme připravit půdu v pařeništi. Založíme do vykopané jámy hnůj, nejlépe koňský, ovčí nebo kozí. Kravský hnůj nedokáže vytvořit dostatečně vysokou teplotu pro výhřev
pařeniště. Hnůj můžeme promíchat s listím, poté na něj nasypeme asi 20 cm kvalitní zeminy.
Místo hnoje dobře poslouží i vyzrálý kompost či sláma politá horkou vodou. Půda se za pár dní
pěkně slehne a prohřeje.
Sázení stromů
Začátek března je vhodný pro vysazování ovocných stromů, které jsou citlivé na chlad, tedy
broskvoně, meruňky, kdouloně. Sázíme také časně rašící bobuloviny.
Řez jabloní a hrušní
Pokud jste ještě neprořezali jádroviny, je nejvyšší čas to nyní udělat. Korunu prořežeme
tak, aby byla řídká a neposkytovala tak vhodné prostředí pro houbové choroby. Řez uděláme
i u mladých stromků. Ořezané větve podrtíme a zkompostujeme nebo je necháme jako potravu
pro králíky či kozu. Mohou posloužit také při vytváření vyvýšeného záhonu.
Kdy začít s výsevem?
Jestli už máte nutkání vysazovat, ale nevíte, zda ještě není brzy, podívejte se dobře kolem
sebe, jak se chová okolní příroda. Pokud ještě neodlétli havrani z polí a parků, znamená to, že
oteplení je pouze dočasné a mrazy se ještě ohlásí. Hlídejte dobu, kdy uvidíte první žluté kvítky
podbělů, to je ten správný čas na práci na záhonech.
Výsev do pařeniště
Do připraveného pařeniště zatím vyséváme ředkvičky, ředkev, rané odrůdy kedlubnů a zelí,
brokolici, celer, předpěstované saláty, jarní cibulku, papriku, lilek, mrkev a méně choulostivé
byliny. Pařeniště za chladných nocí přikryjeme kobercem nebo rohoží. Během března vysejeme
v teplé místnosti za okno nebo do pařeniště také semena košťálovin a rajčata. Do chladného
skleníku nebo fóliovníku vysadíme předpěstovaný salát a kedlubny.
Výsev na záhony
Do záhonů při vhodném počasí začínáme vysazovat špenát, mrkev, petržel, pastinák, květák, kedlubny, kapustu a jarní salát. V chladnějších oblastech zkusíme vysadit vodnici. Vysazujeme cibuli sazečku a šalotku, rané odrůdy kapusty a koncem března zelí a bob zahradní.
Pokud je již půda prohřátá, můžeme vysadit také hrášek, pór, kadeřávek, ředkvičku, zelí a salát.
Necháme předklíčit rané brambory. Rané výsevy je dobré chránit před mrazem netkanou textilií
Okrasná zahrada
V okrasné zahradě sledujeme, jak začaly rašit cibuloviny. Můžeme vysazovat, rozsazovat
a přesazovat trvalky a vodní rostliny, pokud počasí dovolí. Vysadíme lilie. Vyséváme měsíček,
koukol a chrpu, laskavec, ostrožku, hrachor, tabák, mák, třapatou, astry, aksamitník, ostálky.
Přepichujeme letničky ze zimních výsevů. Odhrneme nakopčené růže a přihnojíme je. Přihnojíme také okrasné keře, dřevité pivoňky a plaménky.
Nezapomeneme ani na zvířátka a zkontrolujeme, popř. opravíme budky pro ptáky.
Při pracích na zahradě se nechte inspirovat naším lunárním kalendářem – můžete tak zahradničit podle rytmů přírody!
Zdroj: http://www.spektrumzdravi.cz/zahrada
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TANEČNÍ KLUB DANCE FLOW, z.s.
Zahájení nového roku
Začátek roku je neodmyslitelně spojen s plesy, karnevaly a maškarními reji. Pro děti z TK
Dance Flow, jsou měsíce leden a únor možností ukázat co od letního soustředění do konce roku
natrénovaly.
Skupinka Juniorky a Mini vystoupily s plesovým předtančením v Ivanovicích na Hané na městském a hasičském plese, spolu se skupinou Baby vystoupily na Posezení pro seniory a Dětských
radovánkách. Juniorky vystoupily také na plese KDU ČSL ve Vyškově a v okolních vesnicích.
Možnost vystoupit na veřejnosti s novými choreografiemi a v nových kostýmech je pro děti
velmi důležitá, je to příprava na taneční soutěže, které probíhají od března do června. V letošním
roce se kromě jiných soutěží chceme zúčastnit prestižní mezinárodní, postupová soutěž „Skupina roku“. Pro děti připravujeme jako každý rok letní taneční soustředění. Letos se klub rohodl
uspořádat soustředění samostatně a „ušít si ho na míru!. Děti budou trénovat a připravovat nové
choreografie pod vedením zkušených trenérek i z jiných klubů v rekreačním středisku Dopravák.
Čeká je také spousta her, tvoření a zábavy.
Ale teď vrcholí přípravy skupin MINI a JUNIORKY na soutěžní sezónu – choreografie jsou
natrénovány, kostýmy ušity jen velká nemocnost dětí nám dělá potíž. Doufejme, že se všechny
uzdraví a 10. března odstartujeme v plném počtu novou soutěžní sezónu.
Za TK Dance Flow Vlasta a Lucie Válkovi

SDH Ivanovice na Hané
Začátkem školního roku 2017/2018 začal i další rok pro mladé hasiče. Hned v říjnu mladé
hasiče čekal branný závod v Hlubočanech. Mladší žáci skončili na 14. místě a starší na 19. místě.
Od listopadu začali mladí hasiči chodit na páteční schůzky do sokolovny, kde žáci především trénují vázání uzlů na další ročník Open ligy v uzlování. Tyto závody se konají během
zimních měsíců.
Uzlované se konají v Drnovicích, Hrušovanech u Brna, Brně, Hostěrádkách-Rešově a Bosonohách. Na konci měsíce leden jsou mladší žáci průběžně na 10. místě a starší na 26. místě.
Před Vánoci se mladí hasiči se svými vedoucími sešli na hasičské zbrojnici, kde si zahráli
hry, popovídali, předali dárky a popřáli do Nového roku mnoho úspěchů především v požárním
sportu.
Dne 3. září se konal tradiční Memoriál Jiřího Holby v požárním sportu mužů, žen a veteránů
na hasičském hřišti. Za SDH Ivanovice na Hané reprezentovala družstva jak mužů, žen tak
i veteránů.
Další kulturní akcí byl pro dobrovolné hasiče Mikulášský trh v Ivanovicích na Hané, který
se konal 2. prosince. Hasiči na něm prodávali produkty z domácí zabíjačky. Tento den se také
konalo rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Ivanovicích na Hané. Dobrovolní hasiči po
rozsvícení stromu připravili program především pro děti. Ke stromečku přitáhlo několik čertů
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ohnivý vůz s vládcem pekla. Za nimi však přišel i Mikuláš s andělem, kteří obdarovávali šikovné
a hodné děti.
V roce 2018 začali dobrovolní hasiči tradiční Výroční valnou hromadou, která se konala
v přísálí kulturního domu v Ivanovicích na Hané. Po přivítání všech přítomných hostů, uvedl starosta sboru Ing. Roman Zápařka svými slovy o činnosti sboru za rok 2017 valnou hromadu. Během valné hromady byly přečteny zprávy: velitele jednotky SDH, revizora účtu SDH, vedoucího
mládeže a sportovních družstev. Dále byl pronesen návrh na činnost v roce 2018 a diskuse.
Dne 17. 2. 2018 se uskutečnil Hasičský
bál v sálech kulturního domu v Ivanovicích na
Hané. K tanci a poslechu hostům hrála skupina
Šumichrást Malbohár.
Za bohatou tombolu bychom jménem SDH
Ivanovice na Hané rádi poděkovali všem sponzorům, kteří nás jakkoliv podpořily.
vedoucí mládeže Kristýna Medková

V důsledku pořízení automatizovaného externího defibrilátoru (AED) v roce 2016 začala
jednotka sboru dobrovolných hasičů Ivanovice na Hané plnit roli tzv. first respondera, tedy odborně proškolených laických záchranářů.
Při srdeční zástavě rozhoduje o přežití každá vteřina a first respondeři, kteří se mnohdy dostanou k postiženému dříve než zdravotnická záchranná služba, mohou zkrátit čas od srdeční
zástavy k začátku oživování až o několik minut.
K první aktivaci naší jednotky, s úkolem poskytnout první pomoc, došlo v září 2017 a od té
doby v dalších dvou případech. Tato předurčenost je pro nás novou výzvou, kdy se musíme
učit novým věcem a čelit novým zkušenostem. Nicméně jsme přesvědčení, že naše činnost
má smysl, byť by zachránila jediný lidský život. Ke zkrácení času mezi aktivací naší jednotky
a zahájením resuscitace postiženého výrazně přispělo pořízení nového dopravního automobilu
Iveco Daily DA–L1Z městem Ivanovice na Hané za finančního přispění Generálního ředitelství
HZS ČR a Jihomoravského kraje v květnu 2017.
Jiří Hanák, velitel jednotky SDH Ivanovice na Hané
Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve na oslavy 140 let od založení sboru v Ivanovicích na
Hané. Tyto oslavy se budou konat dne 23. června 2018. Podrobnější informace budou zveřejněny v příštím vydání zpravodaje města.
1/2018

59

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

60

1/2018

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

TJ SOKOL
Posezení pro seniory
V pátek 26. ledna uspořádal sokol 15. ročník oblíbené akce - Posezení pro seniory.
Pohodovou akci pro „starší a pokročilé“ pořádáme velice rádi. Sejde se milé vřelé publikum,
nešetří se úsměvy, panuje dobrá nálada. Kdo ze seniorů nepřišel, může jen litovat!
Opět jsme připravili bohatý program i tombolu. Hudební produkci zajistilo Duo Amis.
Vystoupily gymnastky z oddílu Rhythmickgym, které působí pod naší TJ SOKOL pod vedením Elišky Trněné. Nechyběl Taneční klub Dance Flow, který se představil v choreografiích
Lucie Válkové. Menší děti doplnila skupina teenagerů ze skupiny H5 pod vedením Květy
Mihokové a v netradiční velice působivé choreografii se nám představila skupina Babyboys.
Seniorů přišlo 80, vystupujících bylo přes 90!
Za Sokol děkuji všem účinkujícím dětem, jejich rodičům a zejména trenérkám. Zvláštní
dík patří i sponzorům této akce: Městu Ivanovice na Hané, firmě fischer, panu doktorovi
Josefu Lysákovi, firmě ZOD Haná družstvo a Pekařství Kulhánek a Drápal.
Petra Kroupová, členka výboru T. J. Sokol Ivanovice na Hané

Proč nebyly Šibřinky…?
Dovolte, abychom se vyjádřili k nekonání Šibřinek v tomto roce. Jak už bylo na omluvném plakátu psáno, měsíc před daným termínem se nám omluvila kapela, že nemohou
hrát. Další adekvátní náhradu jsme nesehnali, navíc pořádání této akce je vždy dobrovolná
činnost. Bohužel další skutečnost je ta, že to dělají takto dobrovolně pořád (už 12 let!) ti stejní lidé, kteří mají své rodiny, své zdraví, své problémy a toho se letos nastřádalo dost, takže
i proto při plánování z řad pořadatelů vyznělo nejisté NE. Můžeme Vám slíbit, že na příště
si určitě lépe pojistíme kapelu, protože smlouvu jsme neměli. A budeme doufat, že do příště
nám zůstanete nakloněni a v roce 2019 budou sokolské Šibřinky stát za to.
Monika Heroudková, jednatelka T. J. Sokol Ivanovice na Hané
Připravujeme:
Valná hromada – 11. 3. 2018
Sokolská šlapka – 8. 5. 2018
1/2018
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Rhythmickgym
V Ivanovicích na Hané jsme měli možnost předvést naši společnou choreografii Mimoni
na akci pořádané místním sokolem, a to na Posezení pro seniory. Holky si zatancovaly
i sóla s pompony nebo se stuhou. Atmosféra byla skvělá a děkujeme pořadatelům za jejich
snahu a píli. Také jsme vystoupili na přátelském posezení se seniory ve Chvalkovicích na
Hané, kde vystoupení bylo zpestřeno hudebníky Janem a Jiřím Trněnými. Předvedli jsme
se i 18. 2. 2018 v sokolovně v Orlovicích na maškarním bále.
Dále se připravujeme na XVI. všesokolský slet. Pojedeme na secvičný trénink skladeb
Noty a Siluety do sousední TJ Sokol Dědice na doladění prostoru, ale hlavně na seznámení
a spřátelení. S cvičitelkou Dědic pojedeme na kontrolní sraz do Prahy do Tyršova domu. Já
osobně se velice těším na návštěvu hlavního sídla České obce sokolské.
Více informací: http://tsrhythmickgym.webnode.cz/
Eliška Trněná, trenérka Rhythmickgym

TJ Slovan Ivanovice na Hané
Zpráva o činnosti za rok 2017
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám tímto předat informaci o činnosti naší organizace za rok 2017.
Tělovýchovná jednota Slovan, z.s., má celkem 4 oddíly:
fotbalový oddíl
nohejbalový oddíl
oddíl kuželek
volejbalový oddíl
Členská základna:
K 31. 12. 2017 měla naše TJ celkem 128 členů, z toho je 61 členů do 23 let a 58 členů do 18 let.
Nohejbal:
Tento rok hráli nohejbalisti II. ligu. Bohužel se jim ji nepodařilo udržet, v základní
části skončili poslední a ani baráž nevyšla.
Fotbalový oddíl:
Sezónu 2016/2017 hráli:
Muži A - Okresní soutěž 3. třída sk. A. Zde skončili na 3. místě ze 14 klubů v soutěži.
Tuto soutěž hrají v sezóně 2017/2018.
Okresní přebor Starší žáci 7 + 1. Zde skončili na 7 místě z 9. klubů.
Starší přípravka Okresní soutěž, skupina A. Jak již prezentováno dříve, dle rozhodnutí FAČR, tabulky s pořadím přípravek se nesmí zveřejňovat. Tuto soutěž hrají
v sezóně 2017/2018.
Mladší přípravka hraje Okresní soutěž, skupina A. Jak již prezentováno dříve, dle
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rozhodnutí FAČR, tabulky s pořadím přípravek se nesmí zveřejňovat. Tuto soutěž
hrají v sezóně 2017/2018.
Jak je vidno, fotbalovému oddílu se daří zapojit nejmladší spoluobčany do aktivního
sportu a zajistit také budoucnost fotbalu v Ivanovicích na Hané.
Oslavy 50 let družby s německým Gaussigem
Dne 24. 6. 2017 proběhly oslavy 50 let družby s německým Gaussigem.
V rámci oslav byl uspořádán turnaj přípravek, přátelský zápas s Gaussigem a přátelský zápas straších pánů s Němčicemi nad Hanou.
Celý den byl koncipován nejen jako zápasový, ale pro nejmenší účastníky jako zábavný den s hrami, občerstvením a soutěžemi. A i díky dobrému počasí se celá akce
vydařila. Čím bylo také důstojně oslaveno 50 let družby s německým Gaussigem.
Nohejbalový oddíl pořádal dne 10. 6. 2017 již 9. ročník turnaje „O pohár města Ivanovic na Hané“.
Dále dne 2. 9. 2017 pořádal veřejnou 4. etapu cyklovyjížďky TOUR de Rozvíz.
Oddíl kuželek
Oddíl kuželek skončil v sezóně 2016/2017 v Jihomoravském krajském přeboru,
JmKP2 celkově na krásném 8. místě.
Domovskou kuželnou je Kuželna KK Rostex Vyškov, Brněnská 7, Vyškov.
Stejnou soutěž absolvují i v sezóně 2017/2018. Na konci roku 2017 byli na 2. místě
s tím, že první 4 mužstva po základní části postoupí do nadstavbové části, která je
společná s druhou skupinou.
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.
Ostatní:
Na Rozvízu byla provedena výměna zařízení kuchyňky díky dotaci od Innogy.
Na závěr chceme poděkovat hlavně městu Ivanovice na Hané, které výrazně finančně podporuje jak naší sportovní činnost, tak rekonstrukce sportovního zařízení.
Ivanovice na Hané, 13. 2. 2018
MVDr. Jiří Radoš, předseda TJ Slovan Ivanovice na Hané, z.s., tel.: 721 884 365
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OZNÁMENÍ
Březen 2018 na Hvězdárně Vyškov
Březnová noční obloha nám nabízí na jihu pohled na zimní souhvězdí Velký pes
s jasnou hvězdou Sirius a další jasné hvězdy Procyon (Malý pes), Betelgeuse (Orion)
a Capella (Vozka). Na východě už zřetelně vidíme jarní souhvězdí Pastýř, Panna a Lev.
Během noci můžeme sledovat planety: Venuši na západě zvečera, Jupiter ve druhé
polovině noci a nad ránem Saturn a Mars nad jihovýchodem.
Měsíc je v novu 17., v první čtvrti 24. a v úplňku 31. března.
20. března v 17.15 hod. nastává jarní rovnodennost.
7. - 11. března je na ranní obloze pozorovatelné seskupení Měsíce, Jupiteru, Marsu,
Saturnu a hvězdy Antares.
V úterý 27. března od 18 hodin se sejdeme na Večeru pro rodiny, tentokrát zaměřeným na Měsíc, který je vhodný pro děti od 6 let. Po programu budeme Měsíc
i pozorovat. Místa na oba programy si, prosím, zamluvte na tel. 602 59 62 09.
Připravujeme praktický seminář pro veřejnost na téma fotografování vesmírných
objektů, technika a zpracování. Zájemci se mohou už nyní informovat u vedoucí hvězdárny.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás program o našem vesmírném okolí se
spoustou úžasných snímků vesmírných těles, o kterých se dozvíte nejnovější poznatky.
Některé z objektů pak můžete shlédnout pomocí našich dalekohledů, včetně nového
zrcadlového s průměrem zrcadla 500 mm Nezapomeňte se opravdu teple obléci, na
pozorovatelně je chladno, ale podívaná do hlubin vesmíru za to stojí.
Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek, v březnu od 19 do 21 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Informace získáte na stránkách www.zoo-vyskov.cz
a na telefonu 602 59 62 09.
Mgr. Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov

Pozvánky na akce Zooparku Vyškov
Kalendář akcí na březen
24. 3. Vítání jara a Den ptactva – od 14 hodin - zábavné odpoledne bude věnováno
ptačí říši a přivítání jara po dlouhé zimě. Spolu s folklórním souborem Klebetníček vyneseme Morenu. Seznámíme se blíže s ptákem roku - sýčkem obecným. Čekají vás
také velikonoční dílničky.Ve spolupráci s žáky ZŠ Nádražní Vyškov (ZOO action team).
Ve čtvrtek 15. 3. v 18 hod. na Hanáckém statku cestovatelská přednáška Afghánistán – Rudolf Švaříček a Radka Podaná
Začátek letošní sezony již na Velikonoce
Letošní provoz DINOPARKU zahajujeme již o velikonočních prázdninách – ve čtvrtek
29. března. Od tohoto dne až do Velikonočního pondělí (včetně) bude platit rozšířená
provozní doba DINOPARKU i ZOOPARKU – od 9.00 do 18.00 hodin. Těšíme se na
vás.
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INFORMACE PRO OBČANY
JÍZDNÍ ŘÁD
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
a zde si jízdní řád vyžádat v tištěné podobě.
Hred.

CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST v Ivanovicích na Hané
Den

hodina

název akce

místo

Po, Čt

17.30 – 18.30

KALANETIKA

sokolovna

Út

17.00 – 18.00

ZUMBA s Květou

sokolovna

Út

19.00 – 20.00

JÓGA

sokolovna

St

16.00 – 17.00

FLORBAL DĚTI

sokolovna

St

18.30 – 20.00

JÓGA

malá tělocvična v ZŠ

Čt

17.30 – 19.00

HATHA JÓGA

sokolovna
Hred.

Řešíte volbu nebo změnu povolání? V Centru vzdělávání všem
zdarma poradí
Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může
se vyvíjet také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je
daný obor celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte
o změně? Kde a jak se ale realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě
„to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými
osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících konzultacích.

1/2018

65

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit.
Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze
na vás a vašem tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici
zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr
vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském
kraji – v Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj také online. Na live chatu při databázi dalšího vzdělávání
pomáháme s výběrem vhodného kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se
profesního uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším
možném termínu proběhne osobní schůzka.
Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz
Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz
Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz
Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz
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BOURÁNÍ DOMŮ NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

Foto: Pavel Miklošek
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ZIMNÍ RADOVÁNKY NA ROZVÍZU

Středa 28. 2. 2018.

Středa 28. 2. 2018.
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