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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zlaté letní sluníčko už ztrácí pomalu svoji sílu, příroda na polích, loukách a zahradách
mění svůj barevný styl v něco tak úžasného, že lze jen závidět, kde vůbec se ty různé
barvy berou… hejna stěhovavých ptáků se již chystají na každoroční výlet za teplem
a na polích zbývají poslední zbytky letošní úrody…i další ročník Slavností Babího léta je
úspěšně za námi a v obchodech už začínají nabízet vánoční zboží… Coby člověk narozený v červenci, miluju léto. Krásné a prosluněné dny jsou kouzelné a neopakovatelné.
Dokonce mi nevadí ani letní déšť, pokud nějaký je.. ale musím přiznat, že i na podzimu
je něco krásného a neopakovatelného.
Na podzim se, ale především začíná hodnotit to, co se podařilo udělat, co bychom
ještě měli i to, co se nestihlo. Z plánovaných akcí v rámci rozpočtu města se podařilo
uskutečnit ty hlavní z nich. Tou největší bylo dokončení a kolaudace 8 nových pečovatelských bytů na ulici Mlýnská, do kterých se počátkem října budou stěhovat noví nájemníci. Bohužel, ani opětovné podání žádosti o dotaci nebylo úspěšné, a tak celou částku
cca 19,5 mil Kč vč. DPH uhradilo město z vlastního rozpočtu a vytvořených finančních rezerv. Mám však za to, že je to ta správná investice do budoucnosti. Dále byly provedeny dle
plánu opravy chodníků na části ulice Osvoboditelů (pod fischerem), a na ulici Smetanova.
Ve Chvalkovicích na Hané vyrostlo nové dětské hřiště a v průběhu měsíce října a listopadu
dojde ještě k rekonstrukci komunikace kolem kostela. Na domě Tyršova 4 se v současné
době opravuje střecha, během října dojde i na rekonstrukci otopné soustavy na zdravotním
středisku, kde byl zjištěn únik vody na podzemním vedení. Na sousoší sv. Floriána přibude
ještě do konce roku socha sv. Václava a v rámci péče o zeleň bude osázen prostor před
již zmiňovanými 8 PČB. Do konce roku se snad dočkáme i osazení poslední, hlavní báně
na našem kostele. Vzhledem k navýšení částky na plánované zateplení a rozšíření sportovní haly nad únosnou mez, jsme od této akce letos ustoupili a během letních prázdnin jsme
využili připravený projekt na výstavbu atletického oválu u sportovní haly a podali žádost o dotaci. V současné době čekáme na výsledek řízení na MMR ČR. Oprava průtahu I/47 se opět
přeložila o další rok…a tak společně věřme, že to bude už naposledy, co se termín opravy
odložil. I ve vysoutěžené a dotačně podpořené akci výstavby bezdrátového rozhlasu došlo
ke změně a dotační peníze byly přesunuty ministerstvem na začátek roku 2018.
A co tedy ještě dodat..…na každém jednání rady města přemýšlíme a řešíme společně možnosti stavebních míst pro bydlení, tak abychom mohli našim, případně i cizím
občanům umožnit výstavbu rodinných domů v našem městě. Věřte, že mě samotného
strašně mrzí, že veškerá jednání, která proběhla, a nebylo jich málo, skončila na nezájmu či nechuti soukromých majitelů pozemků. Smutné je to, že většina z nich jsou
současní či bývalí ivanovičtí občané, rodáci, kteří by především měli mít zájem na tom,
aby se město i nadále rozrůstalo. Bohužel tomu tak není. A tak znovu přichází do úvahy
již kdysi zmiňovaná varianta zástavby pozemků vedle Simbovky, se všemi jejími klady
i zápory.
Milí spoluobčané, přeji Vám krásné prožití krátících se podzimních dnů zahalených do ranních mlh a odpoledního sluníčka a v posledním letošním čísle našeho
zpravodaje zase na shledanou.
Ing. Vlastislav Drobílek
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
48. jednání rady města Ivanovice na Hané se konalo dne 28. 6. 2017, rada:
- schválila složení výběrové komise na pozici vedoucí stavebního úřadu Městského úřadu
Ivanovice na Hané ve složení Ing. Vlastislav Drobílek, Ing. Miloslav Kramář, Petr Lejsal,
- schválila vyřazení dětských lehátek z majetku MŠ Ivanovice na Hané a schvaluje jejich následný prodej za cenu 800 – 1 000,- Kč s tím, že cenu v případě nezájmu
o koupi je možné snížit dle vlastního uvážení,
- schválila přílohu č. 2 ke smlouvě o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem uzavřenou mezi městem Ivanovice na Hané a společností RESPONO, a.s. Vyškov,
- schválila smlouvu uzavřenou mezi městem Ivanovice na Hané a společností K-Net Brno,
s.r.o. na zajištění provozu IT technologií za následujících smluvních podmínek: sledování
provozu IT zařízení MěÚ - periodická měsíční platba 1 995,- Kč bez DPH, jednorázová
platba za implementaci do prostředí zákazníka 5 000,- Kč bez DPH, technická asistence
při provozu IT zařízení MěÚ - periodická měsíční platba 2 500,- Kč bez DPH,
- schválila smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou mezi městem Ivanovice na Hané, ŘSD
ČR a firmou CETIN (česká telekomunikační infrastruktura) a.s. o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu I/47 průtah – oprava povrchů – přeložení stávajícího komunikačního vedení z I/47 do nové trasy, délka 12m za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč
+ DPH,
- schválila úpravu vedení NN z důvodu navýšení dodávky el. energie s tím, že společnost
E.ON bude záměr konzultovat s vedením města,
- vzala na vědomí informací ředitelky MŠ o termínu prázdnin a formy provozu v MŠ během
letních prázdnin,
- vzala ne vědomí závěry o provedené inspekci u příspěvkové organizace MŠ Ivanovice
na Hané,
- schválila jako zhotovitele stavby komunikace kolem kostela ve Chvalkovicích na Hané
společnost V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. za nabídkovou cenu 479 933,- Kč,
- neschválila poskytnutí finančního příspěvku pro TK DANCE FLOW, z.s., ve výši 15 000,- Kč,
na částečnou úhradu nákladů při taneční soutěži v Praze.
49. jednání rady města Ivanovice na Hané se konalo dne 19. 7. 2017 a rada města:
- pověřila pana Petra Lejsala, do ukončení výběrového řízení na pozici vedoucí stavebního úřadu MěÚ Ivanovice na Hané, vedením SÚ MěÚ Ivanovice na Hané,
- schválila jednotlivé smlouvy, uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a společností
E.ON, a.s., České Budějovice, na napojení 8 bytů a společných prostor, v nově zbudovaném domu s pečovatelskými byty, na dodávku elektrické energie a jejich připojení,
- schválila změnu použití finančních prostředků z rozpočtu města, které byly poskytnuty
TJ Slovan Ivanovice na Hané, a to na zabezpečení podzimní akce Tour de Rozvíz,
- schválila smlouvu o dílo, uzavřenou mezi městem Ivanovice na Hané a panem Lukášem
Daňkem, na provedení rekonstrukce střechy na domu na ul. Tyršova 4,
- schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a společností E.ON, a.s. České Budějovice na ulici Partyzánská za cenu 4 620,- Kč + DPH,
- schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a E.ON, a.s. České Budějovice - dílo Ivanovice na Hané, kabel NN.
33 x odběr (napojení zahrádkářské kolonie) za úplatu ve výši 24 000,- Kč + DPH,
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schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a E.ON - ulice Osvoboditelů, kabel NN + pilíř, cena 2 000,- Kč + DPH,
schválila jako dodavatele vestavěných skříní s montáží pana Ladislava Župku – TRUHLÁŘSTVÍ za nabídkovou cenu 223 856,- Kč, včetně DPH,
schválila příkazní smlouvu na výstavbu atletického oválu a multifunkčního hřiště
u sportovní haly, uzavřenou mezi městem Ivanovice na Hané a společností Husák Invest
Management, s.r.o., na prověření dotačních možností, zpracování dokumentace žádosti,
zajištění podání a monitoring žádosti, závěrečné vyhodnocení dotace, vyhlášení a administrace výběrového řízení,
schválila odstoupení od dotačního titulu, vypsaného MMR, na zateplení a rekonstrukci
sportovní haly z důvodu navýšení finančních prostředků.

50. jednání rady města Ivanovice na Hané se konalo dne 9. 8. 2017, rada města:
- schválila použití fondu investic na financování oprav, které budou využity na výměnu
linolea ve třídě Berušek, v budově MŠ Ivanovice na Hané, ve výši 122 574,50 Kč,
- schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330043088/001, která je uzavřena mezi městem Ivanovice na Hané a společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, na stavbu „Ivanovice n.H, přeložka VN121 Bioveta“ – kabelové vedení VN,
podpěrný bod VN za jednorázovou úhradu ve výši 8 040,- Kč + DPH,
- schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice - dílo Ivanovice na
Hané, kabelové vedení NN a skříň na ulici Wolkerova za úplatu ve výši 9000,- Kč + DPH
a rovněž vyslovuje souhlas s provedením stavby,
- schválila oslovení zájemců na rekonstrukci otopné soustavy v budově ZS,
- schválila pronájem nebytových prostor na staré radnici, paní Ludmile Hasalové, bytem
Husova 4, Ivanovice na Hané, za účelem provádění relaxačních masáží a terapií, za
obvyklých podmínek,
- schválila jako nájemce bytu č. 5, na ulici Osvoboditelů 165, Petra Zemana, bytem Chvalkovice 52, a to do 31. 12. 2018,
- schválila zřízení vodovodní přípojky přes pozemek města Ivanovice na Hané,
- schválila ukončení pronájmu nebytových prostor, na zdravotním středisku, se společností ORNIDES, s.r.o., Lacinova 1, Brno, a to z důvodu neplacení nájemného a dání výpovědi ke dni 31. 8. 2017 na základě uzavřené nájemní smlouvy a stanovených podmínek.
51. jednání rady města Ivanovice na Hané se konalo dne 6. 9. 2017 a rada města:
- vzala na vědomí Výroční zprávu ZUŠ Ivanovice na Hané za rok 2017 a plán práce ZUŠ
Ivanovice na Hané na šk.rok 2017/18,
- schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice
na Hané a E.ON Distribuce na akci připojení NN, Svárovská, za cenu 2000,- Kč + DPH,
- schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem Ivanovice na Hané a společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice - kabelové vedení
NN, Březina, za cenu 1000,- Kč + DPH,
- schválila jako zhotovitele stavby „Rekonstrukce otopné soustavy I. etapa ZS Ivanovice
na Hané“ společnost TZ pro, s.r.o. Drnovice za nabídkovou cenu 865 519,70 Kč,
- neschválila záměr odprodeje části parcely p.č. 953, v k.ú. Ivanovice na Hané,
- pověřila starostu města projednáním podmínek odprodeje id. 1/6 pozemku
p.č. 1664/3, v k.ú. Ivanovice na Hané,
6
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pověřila starostu města projednáním podmínek, za jakých by České dráhy, a.s. realizovaly prodej pozemků,
schválila výběrovou komisi na akci „Atletický ovál a multifunkční hřiště“ v tomto složení:
Ing. Droblílek, MVDr. Lysák, Ing. Kovář,
doporučila zastupitelstvu města schválit RO č. 2/2017 vlastní, ve výši 758 000,- Kč,
a to jak na straně příjmů, tak i výdajů,
vzala na vědomí program 16. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivanovice
na Hané,
neschválila vypracování žádosti na přidělení dotace, z programu OPŽP, na zateplení
sportovní haly,
pověřila starostu města projednat se zástupcem společnosti Radim Pytela – AC Vyškov
vedení optické sítě, kterých pozemků ve vlastnictví města by se realizace týkala a termínů plnění stavby,
vzala na vědomí pořadník na přidělování bytů do DPS a doporučila posoudit vypracovanou směrnici na umísťování žadatelů do DPS, zda-li vyhovuje současné legislativě,
rozhodla, že nebude vymezovat pro jednotlivé politické strany plakátovací plochy,
z tohoto důvodu nebude od jednotlivých politických stran vybírán poplatek.
Ing. Jan Kovář, tajemník MěÚ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané, konaného
dne 15. 06. 2017 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města schvaluje program, způsob diskuse a způsob hlasování na 15. veřejném zasedání Zastupitelstva města.
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 1.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města schvaluje pracovní předsednictvo na 15. veřejném zasedání zastupitelstva města ve složení Ing. Vlastislav Drobílek, MVDr. Josef Lysák, Mgr. Ing. Ivana
Lasovská, Pavel Vaculík a Ing. Jiří Šimek.
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 2.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Bohumila
Čumpla, zapisovatelkou paní Šárku Němcovou, kontrolou správnosti přijímaných usnesení na 15. zasedání Zastupitelstva města pověřuje Petra Buriana.
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 3.
3/2017
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Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti Rady města za 2. čtvrtletí roku 2017.
Pro: 10
proti:
0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 4.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce Zastupitelstva města a Rady města na 3. čtvrtletí roku 2017.
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 5.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města schvaluje podle § 84 odst. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, celoroční hospodaření města Ivanovice na Hané za rok 2016
zpracované do “Závěrečného účtu města Ivanovice na Hané”. Dále schvaluje výsledky
přezkumu hospodaření provedené auditorem a uvedené ve “Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016” a dle ustanovení § 17 odst. 7 písmene a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2016, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města vypracovat protokol o schválení závěrečného účtu města za rok 2016.
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 6.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města schvaluje dle § 84 b) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle § 18 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, účetní
závěrku města Ivanovice na Hané, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016, neboť
představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice města.
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 7.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města schvaluje jako auditorskou firmu, která provede přezkum hospodaření města Ivanovice na Hané za rok 2017 firmu AUDIT AK CONSULT, s.r.o.,
IČO 607 15 880, zastoupenou jednatelem Ing. Karlem Psohlavcem, sídlo Masarykovo
nám. 47/33, 682 01 Vyškov.
Ukládá starostovi města plnění přijatého usnesení.
Pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 8.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města 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.
8

3/2017

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 9.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 2513/29 o výměře 129 m2 v kat.
území Chvalkovice na Hané dle nového geometrického plánu č. 362-75/2017 za kupní
cenu 6.450,- Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s realizací prodeje.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 10.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2513/30 o výměře 132 m2 v kat.
území Chvalkovice na Hané dle nového geometrického plánu č. 362-75/2017 za kupní
cenu 6.600,- Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s realizací prodeje.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 11.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2500/39 o výměře 149 m2 v kat.
území Chvalkovice na Hané dle nového geometrického plánu č. 361-74/2017 každému
id. ½ nemovitosti, za kupní cenu 7.450,- Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
související s realizací prodeje.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 12.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo města schválilo 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.
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 13.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení id. ½ pozemku 4001/8 o výměře 82m2 v kat.
území Ivanovice na Hané za kupní cenu 2.050,- Kč.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 14.
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo města schvaluje nabytí majetku darováním, kdy jako dar přijme měs3/2017
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to Ivanovice na Hané do svého vlastnictví pozemek parc. č. 1117 o výměře 78m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení bez č.p. a č.e. v kat. území Ivanovice na
Hané od současného vlastníka, kterým je Římskokatolická farnost Ivanovice na Hané
(IČ: 48838268), se sídlem v Ivanovicích na Hané, Palackého náměstí č.p. 208/1, 683 23
Ivanovice na Hané, zastoupená farářem Mgr. Jaroslavem Šparglem.
Ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu o převedení daru - nemovitostí od
Římskokatolické farnosti Ivanovice na Hané do vlastnictví města Ivanovice na Hané, po
schválení Arcibiskupstvím olomouckým.
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 15.
Návrh usnesení č. 16:
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. 1/2017 – vlastní, v oblasti
příjmů i výdajů od 493 400,- Kč:
v oblasti příjmů
tř. 1 – příjmy za odnětí ZPF
daň z hazardních her
zrušený odvod z loterií
zrušený odvod v VHP
tř. 2 – úprava položek – pohřebnictví
tř. 3 – z prodeje pozemku
tř. 4 – dotace na sociální práci
Celkem

170 000,- Kč
450 000,- Kč
-1 000 000,- Kč
470 000,- Kč
0,- Kč
50 000,- Kč
353 400,- Kč
493 400,- Kč

v oblasti výdajů
kap. 34 – tělovýchova – údržba hřiště
– úprava v § 3412 a 3421
kap. 36 – bydlení – VO – elektřina, elektroinstalace
kap. 37 – ochrana živ. prostředí - veřejná zeleň
kap. 61 – všeob. pokl. správa-dotace na soc. práci
kap. 63 – finanční operace-služby peněž.ústavům
Celkem
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 16 .

20 000,- Kč
0,- Kč
20 000,- Kč
80 000,- Kč
353 400,-Kč
20 000,-Kč
493 400,-Kč

Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo města schvaluje převedení finančních prostředků ze státních dluhopisů vyplacených k prosinci 2016 do IKS KB – investiční asistent – konzervativní portfolio v rámci
Investiční kapitálové společnosti KB, a.s., se sídlem Dlouhá 34, čp. 713, 110 15 Praha 1,
IČ 601 96 769 a navýšení finančních prostředků v portfoliu o 2.526.678,- Kč od 16. 06. 2017.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 17.
Zpracovala: Šárka Němcová
* Upraveno vzhledem k ochraně osobních údajů.
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KPOZ při MěÚ Ivanovice na Hané
Zpracováno podle regionálního tisku.

Opustili nás…
Ivanovice na Hané
Anežka Pitelová
František Měrka
Milan Nechvátal
Drahomír Kuchtíček
Karla Medková
Jarmila Kavečková
Danuše Kolarzová
Libuše Kovaříková
Zdeněk Formánek
Vlastimil Pospíšil
Marta Nečková
Josef Malcher
Jiří Michlík
Marie Šrubařová
Jaromír Musil
Marie Sekaninová
Miroslav Leskovjan

84 let
59 let
77 let
88 let
76 let
77 let
62 let
93 let
69 let
70 let
77 let
59 let
42 let
90 let
90 let
82 let
89 let

† 23.05.2017
† 02.06.2017
† 04.06.2017
† 10.06.2017
† 19.06.2017
† 25.06.2017
† 29.06.2017
† 01.07.2017
† 03.07.2017
† 09.07.2017
† 20.07.2017
† 23.07.2017
† 06.08.2017
† 11.08.2017
† 12.08.2017
† 17.08.2017
† 17.09.2017

Chvalkovice na Hané
Vlastimil Limberg

63 let

† 01.06.2017

Občané spjatí s Ivanovicemi n.H.
Bohumír Novotný
50 let † 08.06.2017
MUDr. Jiří Černošek
84 let † 24.07.2017
Vratislav Kocourek
69 let † 22.08.2017
Lubomír Musil
63 let † 29.08.2017
Hana Matoušková
77 let † 01.09.2017
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vzpomínka
Dne 3. 10. 2017 vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Ing. Jana Pospíšilíka,
starosty Ivanovic na Hané (1998 - 2002).
Dne 31. 10. 2017 si připomeneme 7. výročí úmrtí
pana Vojtěcha Baláše,
místopředsedy Ivanovic na Hané (1986 - 1990),
místostarosty Ivanovic na Hané (2002 - 2010).
S úctou vzpomínají spolupracovníci z městského úřadu.

3/2017
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Slavnostního vítání nových občánků našeho města
do života dne 10. 06. 2017 se zúčastnili rodiče:
Michal Kaláb a Monika Mičlová se synem Janem,
Zdeněk a Monika Spáčilovi s dcerou Zojou,
Hubert Skřek a Lenka Vysloužilová s dcerou Veronikou,
Stanislav Plhal a Magda Bednářová s dcerou Kristýnou,
Petr a Hana Valovi s dcerou Nelou,
Martin a Kateřina Hrubanovi se synem Sebastianem,
Karel a Lucie Vybíralovi s dcerou Eliškou,
Miroslav a Veronika Řepkovi se synem Michaelem,
Lukáš Bauer a Nikola Vidlářová s dcerou Eliškou,
Ondřej Dvorský a Martina Dvorská Linet s dcerou Isabel.

NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
BELETRIE:
Paula Hawkins: Do vody - V říční tůni se najde tělo svobodné matky - a to právě na místě,
kde bylo téhož léta objevena mrtvola mladého děvčete. V historii malého městečka Beckford
to sice nejsou první ženy, jejichž osud se na onom místě uzavřel, jsou to však právě ony dvě,
jejichž smrt rozčeří nejen hladinu řeky, ale i poklidné životy zdejších obyvatel...
Marie Rejfová: Kdo jinému jámu kopá - Poklidný život městečka ležícího na brdském
pomezí rozvíří smrt výstřední učitelky. Josefína Divíšková, mladá malířka původem z Prahy
a rovněž učitelka, jež v Brodu nalezla dočasné útočiště, začne rozplétat nitky případu stylem
(a s humorem) jí vlastním...
Shari Lapena: Manželé odvedle - Vaše sousedka nechce, abyste vzali své šestiměsíční
dítě na slavnostní večeři. Váš manžel prohlásí, že to nevadí. Bydlíme přece hned vedle. Zapneme dětskou chůvičku a každou půl hodinu ho přijdeme zkontrolovat. Vaše dcerka spala,
když jste ji viděli naposledy. Teď stoupáte po schodech do svého tichého domu a vaše nejhorší
noční můry se naplnily. Je pryč...
Dirk Husemann: Slon pro Karla Velikého - Posel míru, nebo zplozenec pekla? Píše se rok
802 Frankové a Saracéni nelítostně bojují o politickou a náboženskou nadvládu. V této napjaté
situaci posílá bagdádský chalífa svému odpůrci Karlu Velikému obrovský dar jako znamení míru:
slona. Žid Izák a jeho saský otrok Thankmar mají tlustokožce bez úhony dopravit do Cách.
Barbara Wood: Země odpoledního slunce - Píše se rok 1920 a dvacetiletá Elizabeth
Van Lindenová se stejně jako její vrstevníci pokouší co nejrychleji vymanit z konvencí, na
kterých lpí generace jejích rodičů a které po válce už nemohou platit. Svobodný život se vydá
hledat s milovaným mužem do jihozápadní Kalifornie, kde pořád ještě na odvážlivce a dobrodruhy čekají skvělé příležitosti. Brzy zjistí, že si vzala člověka, kterého vůbec nezná, sobecké12
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ho, bezohledného a s násilnickými sklony. Ale nevzdá se, snaží se najít smysl života v práci pro
místní komunitu a přitom tajně sní o nové lásce. Dosáhne štěstí, jež si zaslouží?
Alena Mornštajnová: Hana - Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů
vypraví k řece jezdit na ledových krách. Spadne do vody, čímž se její neposlušnost prozradí,
a je za to potrestána tím, že na rodinné oslavě nedostane zákusek. Nevinná příhoda z dětství
však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou historii… Příběh vychází
ze skutečných událostí.
Magda Váňová: Pavouk v síti - Nezkušenou Belu zaujali na dovolené v Řecku starší
manželé Urban a Maren, kteří svým chováním dávali decentně najevo, že se stále velice milují.
Bela u nich hledá radu, jak dosáhnout, aby i ji Radim zahrnoval takovou pozorností a láskou.
Šupiny jí spadnou z očí, až když pochopí, že …
Táňa Keleová-Vasilková: Okénko do snů - Hlavní hrdinka Hana, sedmadvacetiletá mladá žena, často sedává ve svém pokoji s okénkem do zahrady a sní o tom, že její život bude
zcela jiný než matčin a babiččin. Touží žít ve městě, vdát se za bohatého muže a je odhodlána
udělat vše pro to, aby se jí to podařilo.
C. L. Taylor: Zmizelý - Pouto mezi matkou a dítětem je nezničitelné. Co když ale matka
cosi děsivého skrývá? Čtrnáctiletý Billy uprostřed noci záhadně zmizel z domu. Každý člen
rodiny to klade za vinu sobě samému, ale před ostatními pocit provinění tají. Wilkinsonovi jsou
zkrátka tajnůstkáří, a tak trvá celý rok, než díky veřejné prosbě o pomoc začne vyvstávat na
povrch děsivá pravda...
Radka Třeštíková: Osm - Příběh o několika láskách s jednou detektivní zápletkou. Začíná nečekaně skoro koncem a končí začátkem. Hlavní hrdinka Míša je následkem střelného
poranění v bezvědomí. Kdo jí chtěl ublížit a proč, když ji všichni měli rádi? A co se stane, až se
Míša probudí a ze svého života si bude pamatovat jenom něco?
Jo Nesbo: Žízeň - Harry Hole si chce užívat spokojený život s Ráchel a poklidně vyučovat
na policejní akademii. Jenže v Oslu dojde k vraždám několika žen. Vyšetřovacímu týmu v čele
s Katrin Brattovou zůstává rozum stát nad tím, že obětem vždy zmizelo určité množství krve.
A tak je Harry povolán zpět do služby. Dopátrat se pravdy není ani pro něj jednoduché. Navíc
je postaven před zásadní dilema: dát přednost rodině, nebo vyšetřování...
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej V - Pátý díl začíná klíčovým zlomem v zápase
mezi katolíky, kteří se snaží o návrat ke starým pořádkům, a kališníky, vedenými mladým Jiřím
z Poděbrad, který obsadí Prahu. Doba klidu končí a rozhoří se domácí válka. Mladý Ladislav
Pohrobek dospívá a ujímá se českého královského trůnu. Jenže záhy umírá a po složitém diplomatickém zápase se novým českým králem stává Jiří z Poděbrad. Proti Čechám se formuje
nová nepřátelská koalice. Vyprávění nás opět zanese do Prahy, na Tábor i Písek, do Plzně
a dalších měst, ale také na rožmberská a poděbradská panství a rovněž do Horních Uher.
Chris Carter: Hovor se smrtí - Losangeleští detektivové Hunter a Garcia se při vyšetřování nového případu ocitnou na horské dráze zla. Pronásledují predátora, který hledá v ulicích
a na sociálních sítích oběti, dráždí je anonymními zprávami a živí se jejich strachem.
3/2017
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Jenny Colgan: Rosiin sladký krámek snů - Jednatřicetiletá nezaměstnaná zdravotní
sestra Rosie odjíždí na přání matky do malé vesnice Lipton, aby pomohla své staré pratetě uspořádat a prodat rodinný krám s cukrovinkami. Nepříliš nadšená Rosie opouští Londýn
a svého dlouholetého přítele v domnění, že pobyt na vesnici bude jen bohapustá nuda. Hluboce se však mýlí..
Patrik Hartl: Okamžiky štěstí - Dvojromán Patrika Hartla je možné začít číst z kterékoli
strany. Vyberte si! Příběh sourozenců Veroniky a Jáchyma budete prožívat podle toho, který
začátek zvolíte. Buďto do života skočíte jako Jáchym volným pádem z výšky čtyř tisíc metrů
nebo se jako Veronika budete statečně prokousávat citovými nástrahami ode dne ke dni. Prožijete dva příběhy v jednom.
Lisa Jackson: Nikdy neumírej sama - Měl to být nejlepší den jejich života. Bohužel byl
nejhorší. Zoe a Chloe Denningovy vyrazily na oslavu svých jednadvacátých narozenin, ale
návrat domů se šeredně zvrhl. Za své další oběti si je totiž vybral muž, který vraždí zásadně
dvojčata a své činy plánuje se zvrácenou pečlivostí.
Lars Kepler: Písečný muž - Je chladná zimní noc a zasněžený Stockholm čeká sněhovou nadílku. Vedle železničního mostu se namáhavě vleče neznámý mladík. Někdo si ho
všimne a zavolá policii. Až v nemocnici se zjistí, že tenhle nemluvný pacient s těžkým zápalem
plic je již dávno mrtvý. Ošetřující personál nechápavě zírá na sedm let starý úmrtní list, který
našli v počítači. Mladík se stal jednou z obětí sériového vraha Jurka Waltera. Přesto je teď tady
a živý, i když těžce nemocný.
Caleb Carr: Psychiatr - Vstupte do jiné doby a zažijte nezapomenutelnou hrůzu. Píše se
rok 1896 a New York svírá děs. Někde v metropoli se totiž skrývá záhadný nový druh zločince
– sériový vrah. Šéfem newyorské policie je Theodore Roosevelt, budoucí prezident Spojených
států. Vytvoří tajný, velmi netradiční vyšetřovací tým. Do jeho čela postaví doktora Kreizlera,
který je jedním z prvních moderních amerických psychiatrů. Času je málo, neboť zabiják může
každou chvíli udeřit znovu.
Liane Moriarty: Poslední výročí - Sophii táhne na čtyřicet, a ačkoliv je taková optimistka,
že podle své kamarádky Claire nevidí sklenici zpola, ale úplně plnou, už i ji začínají trochu
znervózňovat biologické hodiny a nová známost je přitom v nedohlednu. Neudělala chybu,
když tak lehkovážně pustila k vodě Thomase, nejhodnějšího muže, jakého kdy poznala?
Jane L. Rosen: Malé černé a devět žen - Půvabný, vtipný a neodolatelně hravý román,
vynalézavě propojující osudy devíti žen prostřednictvím jedněch malých černých, které každé
z nich vstoupí do života a vnesou do něj podmanivé kouzlo
Kathryn Stockektt: Černobílý svět - Společenský román a jedna z nejúspěšnějších amerických knih posledních let. Hluboký a dojemný příběh zasazený do 60. let 20. století na americký Jih je vyprávěn očima tří výjimečných žen. V době panující rasové segregace se mladá
běloška slečna Skeeterová s pomocí moudré Aibileen a rázovité Minny rozhodne ukázat svět
očima černých hospodyň, čímž převrátí vzhůru nohama město i způsob, jakým se na sebe
ženy dívají…
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KNIHY PRO DĚTI:
Simpsonovi: promenáda - Do Springfieldu plnou parou najedou prezidentské volby,
Marge se zapojí do boje za kvalitnější televizní program, malý Homer Simpsons zůstane sám
doma, Levák Bob uprchne z vězení a připraví pro Barta smrtící past... a Homerovi po požití
pilulky prudce stoupne inteligence!
Jaroslav Nykl: O pyšné žárovce Hedvice - Za stovkou vypínačů, deseti pojistkami a jedním kilometrem elektrických drátů se nachází žárovková země. V té zemi bylo pořád veselo,
celé dny se zpívalo a tančilo. Pak ale přišla jedna pyšná, hrozně nafoukaná stowattová žárovka Hedvika a začala všem poroučet.
Miloš Kratochvíl: Klofáci: pachatelé dobrých skutků 5 - Michal Souček a Filip Fialka
popáté a naposledy!!! Jako Puntíkáři, Duchaři, Kouzláci a Bouráci zůstali nerozluční kamarádi
při zachraňování spolužáků, psů, rodičů, skautů, školy i kouzelníků, nezlomeni poznámkami
učitelky, podezřívavostí ředitele, akcemi psychiatrické doktorky tety Marcely, maléry i úrazy.
Nyní stojí před nejtěžší zkouškou. Nic tak neohrozí klukovské kamarádství jako láska ke stejné
spolužačce…
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky. Všechna sláva… - Na Grega toho začíná být
trochu moc. Jediné, co mu doopravdy jde, jsou videohry, jenže rodiče trvají na tom, že by si
měl rozšiřovat obzory a dělat taky něco jiného. Když Greg najde ve sklepě starou kameru, má
konečně v ruce důkaz svého nezměrného talentu, a hned začne spřádat plány na hororový
film. Čeká ho bohatství a velká sláva?
Jennie K. Brown: Poppy Borůvková, narozená v pondělí - Představte si, že by váš
učitel dokázal číst myšlenky jen proto, že se narodil ve čtvrtek a váš spolužák uměl vrátit čas,
protože se narodil ve středu. Trochu šílené, že? Ve městě Nova to je ale úplně normální! Poppy
Borůvková by měla umět přemisťovat předměty z místa na místo jen silou vůle, narodila se
totiž v pondělí. Její schopnosti jsou ale chabé, takže hrozí, že když bude přesunovat talíř se
špagetami, neskončí na stole, ale na něčí hlavě. Proto má Poppy odjet na letní školu, aby své
nadání zdokonalila.
Goscinny: Mikulášovy průšvihy - Mikuláš je malý nezbedný klučík s partou kamarádů,
kupou bláznivých nápadů a úžasným dětským pohledem na svět. Už v 60. letech se stal ve
Francii jedním ze symbolů dětské literatury a od té doby bavil čtenáře po celém světě. Jeho
příběhy dostanou každého svým promyšleným a nevinným humorem, lehkostí stylu, a výjimečným literárním talentem autora...
Klára Smolíková: Jak se staví město - Kniha je třetí publikací volné série popularizující
historii. Autorka nápaditě spojuje příběh dětských hrdinů s poznatky, které hravě a srozumitelně podává. Tentokrát budou děti putovat časem, aby krok za krokem viděly, jak roste město.
Více novinek najdete na http://www.knihovnaivanovicenahane.wz.cz
Knihovna má nový on-line katalog. Prozatím je zpracováno 98%, chybí knížky, které mají
půjčené čtenáři: http://knihovna.ivanovicenahane.cz/
Ivana Bednářová, knihovnice
3/2017
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Vzpomínka na Slavností babího léta, sobota 2. 9. 2017.

Pohádka Včelí medvídci zpívají.

TK Dance Flow
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TK Dance Flow
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TK Dance Flow

TS Rhythmickgym

TS Rhythmickgym
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Ziggy Horváth
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Deep Purple revival

Petr Bende & band

Petr Bende & band

Limetal

Limetal

Warning Vision
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PŘIPRAVUJE SE…
pondělí 13. listopadu
DIVADELNÍ KOMEDIE – TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Kulturní dům v 19.00 hod. Účinkují: Milena Steinmasslová (nebo Lucie Zedníčková),
Dana Homolová, Anna Kulovaná a Martin Kraus.
Vstupné: v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč. Předprodej vstupenek probíhá
v Městské knihovně Ivanovice na Hané, tel. 517 363 397.
1. - 3. 11. 2017
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským úřadem Ivanovice na Hané vyhlašují
Humanitární sbírku použitého ošacení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, obuvi, hraček,
knih, menších elektrospotřebičů a dalších věcí denní potřeby.
Sběrné místo: KULTURNÍ DŮM – šatna pro účinkující. Sbírka bude probíhat každý
den v době od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.
sobota 2. prosince 2017
MIKULÁŠSKÝ TRH od 9 do 12 hod. na Palackého náměstí s doprovodným programem v KD. V malém sále Vánoční prodejní výstava, ve velkém sále od 14.00 hod.
divadelní pohádka pro děti spojená s mikulášskou nadílkou.
sobota 2. – úterý 5. prosince 2017
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA v malém sále kulturního domu.
sobota 2. prosince
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
v 17 hod. na Palackého náměstí. Kulturní program a občerstvení zajištěno.
Na všechny akce Vás srdečně zvou pořadatelé.
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o zasílání pozvánek na kulturní a společenské akce e-mailem, aby se hlásili u paní Gabriely Hladké, e-mail: g.hladka@ivanovicenahane.cz.
Hred.

20

3/2017

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

POZVÁNKA DO NAŠEHO KINA
Program na říjen:
Ne 01. 10. 2017 19 hodin
Ne 08. 10. 2017 15 hodin
Ne 08. 10. 2017 19 hodin
Ne 15. 10. 2017 19 hodin
Ne 29. 10. 2017 15 hodin
Ne 29. 10. 2017 19 hodin

Strážci Galaxie Vol. 2
Kráska a zvíře
Křižáček
Život
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Pobřežní hlídka

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

SENIOŘI SOBĚ
PREVENCE KRIMINALITY – RADY A DOPORUČENÍ
Občanský zákoník – změny 2014
Rady a doporučení
Změny, které vnesl nový občanský zákoník a další předpisy do
oblasti rodiny a dědění, jsou více než převratné. Zatímco u změn v dědickém právu můžeme než chválit, v oblasti práva rodinného již tak jednoznačné hodnocení vyslovit nelze. Podívejme se proto na ty nejvýznamnější změny a upozorněme na momenty, které asi přinesou v budoucnu nejvíce problémů, či naopak zlepšení.
Dědické právo
Novela přinesla obrovský nárůst rozsahu úpravy. Přesto si tato změna zaslouží pochvalu. Konečně se dá u nás mluvit o opravdu dědickém právu, a ne o pouhé parodii na něj, která
u nás platila do 31. 12. 2013. Hlavní novinkou je svoboda rozhodnout si o svém majetku i pro
případ smrti. Takřka stoprocentně. Proč takřka?
Nejdiskutovanějším momentem stávající úpravy je zachování institutu nepominutelných dědiců. I když zákonodárce jeho důsledky výrazně oslabil tím, že snížil povinný díl, který se musí
nepominutelným dědicům dostat i zavedením nových a aktuálních důvodů pro vydědění, přesto
je zde přece jen i nadále omezení úplné volnosti zůstavitele při nakládání s jeho majetkem.
Jedním z nejočekávanějších problémů dědického práva tak logicky budou dědické soudní spory týkající se platnosti vydědění, odkazů a dalších opatření, kterými zůstavitel nečekaně omezil očekávání jeho potomků, či jim předurčil úkoly, chování a nakládání s dědictvím
pro budoucno.
Pro věřitele pak je jistě kardinálním přínosem mnohem větší naděje, že se uspokojení
svých pohledávek dočkají i po smrti dlužníka od jeho dědiců.
Rodinné právo
V rodinném právu jsou provedené změny méně převratné. Zásadní změna je v postavení dítěte. Mnohem více je kladen důraz na právo dítěte aktivně rozhodovat o svém životě.
3/2017
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Je výrazně potlačeno vnímání dítěte jako subjektu závislého na vůli rodičů. Rozhodováním
o zdravotních úkonech počínaje, možností samostatného podnikání konče. Zda se tato důvěra ve schopnosti dětí ukáže realisticky nebo povede k ještě většímu rozvolnění rodinných
vazeb, ukáže až budoucnost.
Naopak ustanovení jednoznačně posilující reálně existující a dobře fungující vazby přináší možnost osvojení dospělých. Mnohdy totiž mezi dětmi a nevlastními otci či matkami
vznikají citově i sociálně silnější vazby než s pokrevními příbuznými.
Ve vztahu mezi manželi klade zákonodárce prioritně důraz na vzájemnou dohodu, úctu
a spolupráci. Dlužno říci, že někdy až naivisticky. Tam, kde bude panovat láska, to fungovat
bude. Tam, kde bude vykopána válečná sekyra, se stane litera zákona prázdnou proklamací.
Mezi taková ustanovení lze zařadit právo domáhat se soudní cestou sdělení majetkových
a příjmových poměrů a budoucích majetkových a profesních úvah partnera, pokud odmítá
takové informace dát dobrovolně. Je řada cest, jak šlo kamuflovat tyto údaje doposud, a půjde to bohužel i nadále. Pozitivní změny lze vysledovat ve zjednoznačnění úpravy ohledně
odpovědnosti za dluhy, k nakládání s majetkem rodiny apod. Dlužno říci, že bez pomoci
právníka se v nejbližších letech laikům podaří jen těžko vytěžit to pozitivní v provedené právní úpravě ve svém běžném životě.
JUDr. Pavel Novák
Z tisku převzala Jana Bláhová

ZDRAVÍ
Gemmoterapie 2. část
Komplexní působení na jednotlivé zdravotní problémy, orgány a ústrojí
Komplexy gemmoterapie jsou tvořeny harmonickou kombinací různých druhů pupenů popřípadě těl rostlin, založenou na principech fytosociologie, biochemie a klinických
údajů.
Jsou složeny vždy tak, aby celistvě řešily problém v jeho podstatě. Čili aby zajišťovaly
očistu, řešení problému („léčbu“) a regeneraci. U jednotlivých komplexů se také vychází ze
stavby orgánů a ústrojí, tkání, zjištění a řešení podstaty problému a regenerace.
Zastavme se u komplexů na důležité problémy organismu:
Protialergický komplex
Co nám zajišťuje:
• Obnovuje rovnováhu v alergické oblasti.
• Rychle poskytuje úlevu.
• Udržuje vitalitu bez návykovosti.
• Stimuluje obranyschopnost organismu.
Při řešení problémů s alergií si musíme uvědomit podstatu problému: očista jater a ledvin, odplísnění organismu, očista střeva zvýšení protialergické složky.
Které prostředky nám to zajišťují: očistu jater jalovec, ostropestřec a žito, odplísnění penízovky, žampion, zvýšení protialergické složky černý rybíz. Na očistu střeva využijeme prostředky Zelený jíl a Enterosgel.
U všech alergií a ekzémů si musíme uvědomit, že řešení je dlouhodobá záležitost a vyplatí se vydržet.
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Komplex při borelióze
Hlavním prostředkem při řešení tohoto problému je topol – pupeny, pomáhá tělu bojovat
s borelií. Dále si musíme uvědomit skutečnost, že jsou vždy při této nemoci napadena játra
a z toho plyne velká únava. Zde můžeme využít jalovec, ostropestřec a další. Také problémy
pohybového aparátu jsou většinou spojeny s borelií. Tady využijeme olši, borovici, vinnou
révu. Při problémech nervového ústrojí je nutno zařadit bělotrn, javor babyku či třezalku.
Takto řešíme nejen problémy, ale i následky.
Komplex při problémech jater a žlučníku
Zde si musíme uvědomit, zda na éproblémech může mít svůj podíl infekce bakteriální
a virová. Užitečné je zde zařadit topol a eleuterokok, které by mohly některé druhy infekcí
likvidovat. Řešení problému nám může zabezpečit ostropestřec, měsíček, regeneraci pak
gemmoterapeutika z jalovce, rozmarýnu a žita.
Komplex močového ústrojí
Zajišťuje nám očistu, regeneraci celého ústrojí. Využijeme především lichořeřišnici na
likvidaci bakterií, dále brusinky, mochyni židovskou, kotvičník na zlepšení činnosti. Vřes a olši
na regeneraci tkání.
Komplex na řešení dýchacího a lymfatického systému
Při řešení těchto problémů se zaměříme především na infekce. Prostředkem první volby je žampion, přírodní antibiotikum na dýchací cesty. Celkovou regeneraci dýchacích cest
a sliznic pomáhá zabezpečit černý rybíz. Na rýmu a záněty vedlejších dutin může pomoci
růže, habr či olše. Jestliže jsou dolní cesty zasaženy rozedmou, pak může pomoci líska.
Gemmoterapie pro muže
Je potěšitelné, že jsou pupeny i pro hormonální posilu mužského organismu. Na prvním
místě je to kotvičník, který je uveden jako hlavní bylinný prostředek na podporu potence, dále
dub, sekvoj a maralí kořen. Prostatické problémy řeší tinktura z vrby a gemmoterapetikum
z olše. Je téměř neuvěřitelné, že tyto bylinky pomáhají při velkém problému dneška – sterilitě.
Gemmoterapie pro ženy
Při řešení gynekologických problémů se musíme především zaměřit na očistu, odplísnění, posléze na dodání ženských hormonů. Tyto nám dodají pupeny jeřábu, měsíčku a maliníku. Při řešení specifických gynekologických problémů, např. cyst, myomů přidáváme eleuterokok, jeřáb, oskeruše a brusinku, u klimakteria doplníme např. jmelím a třezalkou.
Protože není bylina, aby na něco nebyla, a naopak většinu zdravotních problémů můžeme řešit, když ne bylinou nebo pupenem, tak sestavou z nich.
Mgr. Jarmila Podhorná jako první v České republice začala vyrábět gemmoterapeutika
a hlavně svou další činností, přednáškami, články, rozhlasovými i televizními pořady se je
snažila dostat do podvědomí občanů ČR i SR. Přednáší široké veřejnosti i odborníkům (lékařům). Propagovala dvakrát gemmoterapeutika i na celosvětovém kongresu na Jaltě.
Pokračování v příštím zpravodaji.
Z tisku paní Mgr. Jarmily Podhorné – firma NADĚJE převzala Jana Bláhová.
3/2017
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CHVALKOVICE NA HANÉ
Informace osadního výboru Chvalkovice na Hané
Vážení spoluobčané, jak ten čas letí. Skončily prázdniny a děti začaly opět navštěvovat
školy a školky.
Ve Chvalkovicích mezitím proběhly hody, v jejichž rámci jsme uspořádali hodovou zábavu
s ochutnávkou vína a k tomu nám hrála cimbálovka.
V termínu 3. 6. jsme v rámci MDD a Vítání prázdnin ve spolupráci s KČT Chvalkovice na
Hané uskutečnili autokarový zájezd do brněnské ZOO a další bod programu byla jízda parníkem po přehradě. Autobus byl zcela zaplněn, o tuto akci byl mezi rodiči i dětmi velký zájem.

Dne 28. června proběhl IV. ročník Memoriálu Vojty Baláše za účasti týmů z Ivanovic na
Hané, Hoštic, Radslavic a domácího mužstva. Děkujeme touto formou hlavním sponzorům,
kterými byli JUDr. Vladimír Tirpák, MVDr. Josef Lysák a firma Svoboda SDK s.r.o. Poděkování
však patří všem, kteří přispěli, i těm, kteří se organizačně a svojí prací podíleli na zdárném
průběhu memoriálu. Při této příležitosti jsme vzpomněli na našeho kamaráda, funkcionáře
a dobrého člověka Vojty Baláše položením květin na místním hřbitově a uctili jeho památku.
Rovněž jsme provedli pietu u hrobu p. Vratislava a Milana Matouškových, kteří byli s chvalkovským fotbalem nerozlučně spjati.
Blahopřejeme fotbalistům z Ivanovic na Hané k vítězství v tomto ročníku.
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V sobotu dne 2. 9. úspěšně proběhla pro náš osadní výbor rozsahem velká akce v rámci
ukončení prázdnin s názvem Farmářské slavnosti Chvalkovice na Hané. Již dopoledne probíhaly soutěže a atrakce pro děti i dospělé v různých disciplínách. Skákací žirafa, projížďka na koních, přehlídka zemědělských strojů a hasičské techniky, kterou předvedly sbory
z Chvalkovic na Hané, Ivanovic na Hané a Nezamyslic. Viděli jsme ukázku hašení. Dále
pan Václav Lemon předvedl ukázku uměleckého řezání motorovou pilou a vyřezal krásného andílka. Občerstvení zajišťoval p. Zdeněk Dostálek, byl tu stánek Růžové farmy z Drysic, prodej zabezpečovala p. Moučková. Paní Blahoušková z Nezamyslic zde předváděla
ukázku pletení výrobků z proutí spojenou s prodejem, prodej bio produktů zajistili manželé
Říhovi z Ivanovic na Hané. Byla zajištění bohatá tombola s výpěstky místních hospodářů
i dalšími cenami. Děkujeme všem, kteří přispěli svým dílem k úspěchu této akce, městské
policii za zabezpečení dohledu a bezpečnosti silničního provozu a panu Hlobilovi ze Švábenic za zapůjčení zábran.
Ještě bychom rádi poděkovali také p. Suchomelové z Hoštic, která zabezpečila koně
a projížďky dětí a těm, kteří přivezli zemědělské stroje a předváděli je dětem. Byli to p. Drmola
z Drysic, Brunclík Zbyněk a Vojta, Miloš Kříž, Václav Zeman ml., p. Štrajt a Komárek z Pustiměře. Počasí nám nakonec přálo a akce se nám vydařila.
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Dále se chci zmínit o plnění požadavků našich občanů v letošním roce v naší obci:
- Byla zpevněna prašná cesta vedoucí kolem dvou rodinných domů v Želecké ulici.
- Na malém hřišti na Zábraní jsou nainstalovány nové herní prvky pro děti.
- Ve druhé polovině měsíce září započnou práce na nové komunikaci kolem kostela
a úřadovny ve Chvalkovicích na Hané.
Do konce roku 2017 se dokončí plánované akce dle požadavků našich spoluobčanů.
Kromě těchto akcí nás čeká ještě Rozsvícení vánočního stromku před zámkem, vánoční
přání na Štědrý den a koledy v místním rozhlase. Tradičně poslední akcí bývá Silvestrovský
fotbálek. Podrobně Vás o nich budeme informovat zase v dalším čísle zpravodaje.
Za osadní výbor Chvalkovice na Hané: Bohumil Čumpl, předseda

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ
Také letos v neděli 11. června malá skupinka pěti dětí prožila radostnou chvíli prvního
sv. přijímání. Slavnostní mše sv. se ve vyzdobeném kostele zúčastnili také rodiče a příbuzní
dětí a početné farní společenství. Otec Špargl ve své promluvě k dětem přirovnal tuto slavnost ke svatbě, na kterou je pozval P. Ježíš a přeje si, aby Ho s láskou přijaly a byly s Ním
šťastní. Jenom On může naši duši nasytit, aby jí nic nechybělo a chránit ji jako zahrádku,
aby se v ní nerozmnožil plevel zlého. Taková zahrádka naší duše se pak líbí nejen Bohu, ale
i všem kolem nás, které přitahuje svou čistotou a vůní. P. Ježíš nás také povzbuzuje k lásce
k Němu i lidem, kterým můžeme pomoci. Každý dobrý skutek pro druhého je současně
skutkem pro Něho.
Některý čitatel těchto řádků si možná s dojetím vzpomene na svoje první sv. přijímání.
Mnohý si povzdechne nad malým počtem dětí vzhledem k počtu křesťanů ve farnosti. Připomene si ateismus minulého režimu a současný konzumní životní styl, které se podepisují na
duchovním životě jednotlivců naší společnosti.
Historie nás však přesvědčuje o tom, že k pokroku lidstva přispívají nejvíce jedinci, respektující mravní zákony. Z minulé doby si připomeňme např. nositelku Nobelovy ceny míru
26
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Matku Terezu, přírodovědce a laureáty Nobelovy ceny za fyziku W. Heisenberga a Maxe
Plancka, nedávno zesnulého politika, sjednotitele Německa H. Kohla, nebo v současné době
světově uznávanou morální autoritu papeže Františka. Mohli bychom jmenovat celou řadu
jiných hluboce věřících křesťanů, kteří svým postojem a prací ovlivňují dějiny k prospěchu
celého lidstva. Tak mnohdy není důležitá kvantita, velké množství lidí, ale kultivovaní jedinci
a i když je jich málo hýbou světem. A to bychom přáli i dětem, které se rozhodly jít někdy
i proti proudu veřejného mínění, aby svědčily o pravdě.

KŘTINSKÁ POUŤ
Poslední červnovou neděli prožili mnozí z nás v početném společenství na tradiční pouti
do Křtin. Po požehnání v našem kostele jsme prošli průvodem přes náměstí k restauraci
Na Městečku, kde nás čekaly autobusy. Velký počet krojovaných dětí, mládeže i dospělých
se shromáždil kolem nazdobené sochy P. Marie, která za zpěvu mariánských písní byla
nesena k místu odjezdu do Křtin. Zvony křtinské baziliky nás všechny vítaly, když jsme opět
průvodem a za zpěvu přicházeli na toto poutní místo. Zde se sešli poutníci nejen z Ivanovic,
Orlovic a Chvalkovic, ale také z Vyškova, Sloupu a Drnovic. Při slavnostní mši sv. v 10.30 h
ve zcela zaplněném kostele a také při odpoledním požehnání jsme svěřili Matce Boží své
radosti, ale i starosti jako Pomocnici křesťanů a Potěšení zarmoucených. Mše sv. byla doprovázena dechovou hudbou i varhanami a nadšeným zpěvem věřících.
Z Křtin jsme odjížděli za zvuku zvonkohry, povzbuzeni na duchu a s vědomím, že
P. Maria je s námi a stále se za nás přimlouvá.
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FARNÍ DEN
Každým rokem na konci prázdnin prožívá naše farní společenství dožínkovou
slavnost, poděkování za úrodu z polí a našich zahrad. Také letos byla v poslední srpnovou neděli sloužena mše sv. jako projev
vděčnosti za letošní sklizeň. Před obětním
stolem byl dožínkový věnec z klasů obilí
a květů a plody zahrad nejrůznějších chutí,
tvarů a barev. A také chléb na obětním stole
a džbán vody, které bylo letos tak skromně
snad proto, abychom si jí více vážili a připomněli si, jakým je pro člověka velkým darem.
O. J. Špargl ve své promluvě k věřícím
připomněl biblický žalm o Boží štědrosti,
moudrosti a poznání. Zdůraznil, že vyjadřování díků za Boží dary je pradávná věc a je
o ní zmínka už na začátku Bible. Dva bratři Kain a Abel obětují Bohu část úrody jako
poděkování za to, co jim Hospodin dal. Ve
Starém zákoně se také dočteme, že Mojžíš
ustanovil slavnost, kdy se na oltář přinášela oběť prvních plodů. Na tato děkování za
úrodu navázali křesťané a na rozhraní léta
a podzimu děkují za všechny Boží dary dožínkovou nedělí.
Slavit poděkování za úrodu není dnes
zcela samozřejmé. Možná je to tím, že nezažíváme těžkou námahu spojenou s prací
na poli jako naši předkové. Téměř všechno
za nás obstarají stroje a pár jedinců. Člověk
si pak odnáší z obchodů zabalené potraviny
vyznačené datem spotřeby a necítí za to nějakou vděčnost, vždyť je to tak samozřejmé!
Jakoby stopy Země živitelky byly zameteny.
Nevidí štědrost a požehnání, které nám Bůh
skrze přírodu dává.
Velkou cenu potravin a vděčnost za ně
si člověk zpravidla uvědomuje až při jejich
nedostatku. Není totiž samozřejmostí, že
naše země bude stále štědrá ve svém dávání a my budeme chodit ze supermarketů
s obtěžkanými taškami. I země, která nám
dává plody, očekává, že s ní budeme zacházet šetrně. Papež František, kterému velmi
leží na srdci vztah člověka k Bohu, k sobě
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navzájem a člověka k přírodě o tom nedávno hovořil i k poslancům Evropského parlamentu.
Při jiné příležitosti řekl: “Bůh odpustí vždycky, my odpouštíme někdy, ale příroda nikdy. Máme
být tedy opatrovníky a odpovědnými správci stvoření, ne jeho pány. Země je náš společný
domov a všichni jsme spojeni s ostatními bytostmi přírody.“
Účastníci bohoslužby na závěr ochutnali posvěcený chléb, koláčky a odpoledne pak pokračovala dožínková slavnost na farní zahradě. Účinkovala cimbálová muzika z Mistřína,
bylo připraveno posezení s pohoštěním a pro děti nechyběly různé atrakce jako jízda na
konících, skákací žirafa, soutěže, trampolína aj. Velká účast na tomto farním setkání svědčí
o zájmu našich občanů vzájemně se sblížit, poznávat a společně pobavit. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na opravu věží kostela.
Děkujeme všem účinkujícím a těm, kteří se přičinili o zdárný průběh této slavnosti za
prožití pěkného nedělního odpoledne.
Farad

OPRAVA KOSTELA SV. ONDŘEJE
V posledních číslech ivanovického zpravodaje jsme informovali veřejnost o průběhu
oprav našeho kostela. Podařilo se zlepšit
jeho interiér zavedením topení do lavic, řádným ozvučením, opravou vnitřních omítek,
nebo opatřením na snížení energetické náročnosti kostela. Také přilehlá farní budova
a její areál vyžadovaly obnovu, aby mohly
dále sloužit svému účelu. Tak byla částečně
opravena střecha fary, komíny a provedena
náročná úprava areálu.
Opravy se soustředily především na
venkovní část kostela, jeho střechu, okapové svody, věže a jejich fasádu. Od konce
18. stol., kdy byly věže kostela po požáru
znovu obnoveny, došlo k jejich značnému
poškození zejména krovů, které byly v havarijním stavu a bylo nutno zhotovit nové,
jako repliky původních. Věže pak byly postupně pokryty měděným plechem a vrcholové makovice pozlaceny plátkovým zlatem,
které je daleko trvanlivější než původní zlatý
nátěr. Při jejich demontáži byly uvnitř nalezeny drobné mince, bankovky, noviny, zápisy a jiné památné předměty, které budou
doplněny o současné aktuální věci. Na věže
byly znovu instalovány bleskosvody a lešení
využito k opravě poškozených omítek. Montáže krovů věží a pokrytí měděným plechem
bylo prováděno na zemi a po ukončení těchto prací byly věže vyzvednuty autojeřábem
3/2017

29

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

a usazeny na vrcholy kostela. Akce byla zajímavou událostí pro řadu ivanovických občanů
a zpravodajská media.
Tyto práce byly spojeny s komplikacemi, které zdržovaly jejich průběh. Bylo to především
postupné zajišťování dalších finančních prostředků při zjišťování stále nových závad na dříve nepřístupných místech, administrativní práce při jednání s památkovou péčí, souběžná
oprava celé střechy na kostele v Orlovicích, opravy poškozených omítek věží, zajišťování
náročných klempířských prací prováděných v zimních měsících aj.
Celkové výdaje na tyto nutné opravy již přesáhly částku 3,5 mil. Kč. Jedině díky významným
schváleným dotacím z rozpočtu města Ivanovice na Hané, z Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje, Arcibiskupství olomouckého, příspěvků a darů věřících bylo možno uskutečnit tak
veliké dílo. Poděkování patří zvláště duchovnímu správci otci J. Šparglovi, který s velkou důvěrou v Boží ochranu a pomoc inicioval tyto rozsáhlé opravy, aby se pak s řadou spolupracovníků
realizovaly. Děkujeme také firmám, které se podílely na těchto pracích: OK PYRUS, s.r.o.
Brno, firma Josef Hladký a firma Václav Čáp obě ze Švábenic. A dále jsme vděční za ochotu
a vstřícnost Mgr. Petru Bařinkovi z referátu pro památkovou péči Městského úřadu Vyškov.
Rozsáhlá oprava kostela sv. Ondřeje si v posledních letech vyžádala mnoho práce a starostí i nejmenovaných našich občanů. Také jim patří uznání a dík. Všichni byli vedeni přesvědčením, že duchovní centrum a dominanta našeho města si zaslouží řádnou údržbu. Příkladem a povzbuzením jím pak také byla starostlivá péče našich předků o kulturní památky
města, jak o tom svědčí historické zápisy ve farní kronice.
V současné době ivanovická farnost zajišťuje zbývající finanční prostředky na dokončení
opravy krytiny hlavní věže kostela.
Farad

SENIOŘI SE VZDĚLÁVAJÍ
Kromě jiných aktivit se ve farním Centru pro rodinu schází
pravidelně jedenkrát za měsíc senioři, aby si vyslechli vybraná
duchovní témata a společně promýšleli jejich uplatnění v praktickém všedním životě.
Letos např. Centrum pro rodinu při olomouckém arcibiskupství doporučilo zabývat se postavami z dějin našeho národa,
které mohou být pro druhé povzbuzením a příkladem pro rodinný život. Jsou to někteří národní světci, kteří měli větší či menší
zkušenost s životem ve své původní rodině a mnozí z nich sami
po nějakou dobu v manželství žili.
V měsíci červnu jsme se zabývali postavou sv. Zdislavy
z Lemberka, která žila v první polovině 13. stol. v Čechách. Byla
to doba bojů o vládu mezi králem Václavem I. a jeho synem
Přemyslem Otakarem II. Zemi ničila válka, lidé trpěli hladem
a nemocemi. Tehdy vynikla lidumilnou činností paní Zdislava z Křižanova, manželka Václavova bojovníka a diplomata Havla z Lemberka.
Zdislavě a Havlovi se narodily postupně čtyři děti. Oba manželé se zasloužili o nebývalý
hospodářský a duchovní rozkvět svého kraje v severních Čechách. Zdislava plnila jak společenské povinnosti svého stavu, tak se s péčí starala o svou rodinu. Po vzoru sv. Anežky,
sestry krále Václava I. založila v Jablonném špitál pro chudé a nemocné a trvale jej hmotně
podporovala. Využívala také svých léčitelských schopností, když sama ošetřovala a léčila
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špitálníky. Vedla také bohatý duchovní život, ze kterého čerpala sílu pro svou náročnou činnost. Dokázala být tak manželkou, matkou, hradní paní a světicí zároveň.
Život sv. Zdislavy nás v mnohém oslovil. Ukázal, že život v manželství může být pokojný
v ochotě sloužit svým bližním i přes obtíže, které nás často provázejí. A také nám připomíná,
jak získávat sílu pro zdravý rodinný život a odhodlání sloužit potřebným.
V Jablonném v Podještědí, kde Zdislava působila je nádherný barokní kostel, kde jsou
v kryptě uloženy také její ostatky. Poutníci, kteří sem často přicházejí, mohou vidět i studánku
u nedalekého hradu Lemberka, kde Zdislava uplatňovala svoje léčitelské umění.
Sv. Zdislava patronka rodin není v Česku neznámou osobností. Stala se inspirací spisovatelce Aleně Vrbové pro románové zpracování jejího života v knize „V erbu lvice“ a také
námětem pro stejnojmenný film. V Křižanově, kde se Zdislava narodila, byl také nedávno
odhalen její pomník.
Farad

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV V IVANOVICÍCH NA HANÉ
PROJEKT Zachraňme Ivanovickou SYNAGOGU
Po malých krůčcích neustále probíhají malé opravy. Máme trošku problém s omítkou, začíná opadávat ze stropu. Asi nejlepší řešení by bylo zateplení stropu a vybudování otopného systému – to jsou 2 věci, které nás
teď nejvíce zajímají. Pokud byste chtěli pomoci prakticky, finančně, radou...
budeme velmi vděčni. Pokud byste chtěli na projekt přispět finančně, můžete
na číslo účtu: 107-8611470227/0100 variabilní symbol 190.

Naše pravidelná setkávání
Setkáváme se každý pátek, teď již opět na Staré radnici v prvním patře. Bohoslužby probíhají vždy 4. neděli v měsíci od 17.00 hod. Nejlépe, když se podíváte na naše webové stránky
– kde jsou nejaktuálnější informace: www.acivanovice.webnode.cz

Co se nám v poslední době podařilo?
Miniměstečko
MINI-IVANOVICE
Jako každý rok, již po páté
jsme uspořádali v červnu tuto
skvělou akci pro děti a jejich
celé rodiny. Děti se opět formou
her a soutěží mohli učit princip
koloběhu peněz. Vše něco stojí
a je potřeba si na to vydělat. Asi
největší úspěch zaznamenalo
nové stanoviště HRANOLKY,
kde děti mohli očistit, nakrá3/2017
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jet a fritovat brambory. Pro nás velké překvapení bylo, že děti strašně
rádi brambory krájeli – vůbec jsme
nestíhali fritovat. Městečko se opět
vydařilo, zaregistrovali jsme okolo 80
miniobčánků a celou akci navštívilo
okolo 150 dětí a rodičů. Takže příští
rok opět…

Mé ohlédnutí:
Prázdniny jsou pomalu u konce
a spousta z nás někde byla o prázdninách... Největší akce pro mě byl festival United ve Vsetíně, kde jsme byli s celou
mládeží i s naším úžasným vedoucím Jonathanem Blowersem. Spoustu mládežníků
zaujal seminář „Navzdory minulosti“, bylo tam několik zajímavých myšlenek. Když se
tak podíváme do své minulosti, ať už dobré či špatné, uvědomme si, že nejsme vězni
minulosti, a i když ji nedokážeme změnit, tak můžeme změnit postoj k ní. Festival
United byla skvělá příležitost, aby se mladí posunuli dál ve svém vztahu s Pánem
Ježíšem, anebo aby obnovili znovu svůj život. Jsem ráda, že jsem tam mohla být.
V Ivanovicích máme přes léto bohoslužby v synagoze. Měli jsme návštěvu – jednu
rodinu z Anglie a přijeli nás povzbudit i lidé z Bučovic. Naši mladí měli chvály, byl to
požehnaný čas. Modleme se, aby si nás Pán používal. Ať vám Pán žehná ve škole i v
práci, i vy budete požehnáním!
Petra Heráková

Možnost volby – zamyšlení
„...hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“
(1. Mojžíšova 4.7)
V jednom příběhu se vypráví o slovní potyčce mezi rabínem a spisovatelem: dohadovali se o to, která slova nejlépe vystihují moudrost o životě. Skončili u hebrejského slova
„timšol“, které se vyskytuje v 1. knize Mojžíšově ve 4. kapitole. Bůh zde mluví s Kainem
o hříchu a říká mu, že nad hříchem má vládnout. Slovo „timšol“ se do češtiny překládá několika způsoby: „musíš vládnout“ nebo „máš vládnout“, některé překlady uvádějí
„můžeš vládnout“. V každém z těch překladů je kus pravdy. Bůh nám říká, že pokud
chceme být požehnaní, tak musíme nad hříchem vládnout. „Máš vládnout nad hříchem“
znamená, že Bůh to od nás očekává, protože On hřích nenávidí a my patříme Jemu. Ten
poslední překlad „můžeš nad hříchem“ vládnout znamená, že nám Bůh dává svobodu,
říká nám, co je správné a my si musíme vybrat, jestli chceme žít v Jeho blízkosti nebo
jestli chceme chodit po svých cestách. V každém případě slovo „můžeš“ nebo „je to
možné“ vystihuje hlubokou moudrost a důležitou součást Boží povahy – Bůh nám dává
možnost volby: můžeme se rozhodnout jít za Ježíšem, můžeme se rozhodnout denně
s Ním chodit a můžeme věřit, že s Ním a v Něm je možné všechno.
Jana Blowersová
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Citáty:
Bláhové děti touží jen po samých darech. Blahoslavené děti touží po přítomnosti samotného dárce.
Zvaní sebelepších duchovních učitelů nám nijak neprospěje, nepřijmeme-li pozvání
Ducha svatého.

Humor:
•
•
•

•

•

•

Přijde pastor na bohoslužbu a postěžuje si svému spolupracovníkovi: „To není možné!
V církvi ani noha! Kde jsou všichni? Dokonce ani klávesista nepřišel – kdo bude teď
hrát?“ „Česko s Kanadou!“
Farář čte kázání. Zezadu se k němu přimotá kostelník a šeptá mu: „Otče, na chóru hrají
poker.“ A kněz mu šeptem odpoví: „Díky, ale nejdřív musím dokončit to kázání.“
Turista přijde ke Genezaretskému jezeru, kde stojí malá bárka, která převáží turisty na
druhou stranu. Zeptá se lodníka: „Prominete, co stojí jízdné na druhou stranu?“ Majitel
bárky se na něho podívá a řekne: „Dvacet liber.“ „Není to trochu moc?“ „Vážený pane,
to je jezero Genezaretské. Po tomto jezeru chodil Kristus pešky!“ Turista se usměje
a řekne: „Není divu, při těch cenách!“
Dva kněží jedou velmi rychle na motocyklu a vysoce překročí povolenou rychlost. Zastaví je policista a káravě jim říká: „Uvědomujete si vůbec, co děláte? Co kdyby se stala
nehoda?“ Jeden z kněží opáčí: „Žádné strachy, synu, Ježíš je s námi.“ Policista nato
vytáhne blok a povzdechne: „V tom případě vám musím dát pokutu. Je zakázáno, aby
na motocyklu jely tři osoby.“
Jde misionář po poušti a najednou ho začne honit lev. Misionář běží a běží, ale síly mu
rychle ubývají. Naštěstí doběhne k suchému stromu a v poslední chvíli na něj vyleze.
Nejprve si vydechne, ale pak se začne modlit: „Pane Bože, udělej, prosím, z tohoto
lva křesťana.“ Nato sebou lev pohne, klekne si na zadní, vztyčí se, sepne ruce, hlavu
pozvedne vzhůru a zvolá: „Požehnej nám těchto darů...!“
Manželka povídá manželovi: „Já už vím, co bych si přála k narozeninám – nový mobil.“
Manžel: „Nemohla by sis přát něco splnitelnějšího?“ Manželka: „Mně by stačilo, kdybys přestal chodit do hospody.“ Manžel: „A chceš k němu i nabíječku?“

Slovo na závěr
Jsem moc rád, že naše církve zde v Ivanovicích je a že se mohou skrze ni setkávat lidi
s živým Bohem. Hledejte a naleznete – to je jedna ze základních výzev křesťanství:
Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem.
Bible, Jeremiáš 29:13
Přeji Vám všem krásný podzim, brzké Vánoce. Hledejte to duchovní, ale též to, jak si
být vzájemně na blízku, a jak si být vzájemně požehnáním!!!
To vše Vám přeje
pastor AC Jiří Pospíšil
bližší kontakt: mobil 739600008, mail poj@centrum.cz, www.acivanovice.webnode.cz
3/2017
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MALÉ ZAMYŠLENÍ
O moudrosti starého sedláka
Vždy mě udiví, když se někde dočtu, že navzdory silným dešťům stále panuje sucho. Anebo, že přes nedávné záplavy, máme nadále nedostatek vody. Přijde mi to podobné, jako když
někdo vydělává miliony, ale stále má málo peněz. Asi něco dělá špatně, řekla by moje babička.
Ještě jsem se také od odborníků dozvěděl, že naše země má velikou nevýhodu, neboť
nám sem voda padá z nebe a pak někam odtéká. Ne, že bych si myslel, že mám patent na
rozum, ale soudím, že s těmi protimluvy se dá ledacos dělat.
Když se třeba rozhlédnu po těch komunistických lánech, které zcela změnily tvář naší krajiny (jen se podívejte na prvorepublikové filmy, jak česká a moravská krajina bývala malebná!),
říkám si: Nestačilo by je rozorat, aby voda měla kde zůstávat? Anebo nekonečné vyasfaltované a vybetonované plochy! Ty asi taky moc vody nezadrží. I když onehdy jeden hydrolog tvrdil,
že to zase tolik plochy není.
Když jsme před lety koupili starý statek, měli jsme opačný problém. Dvůr byl hodně podmáčený. Po statkáři za vlády lidu na gruntu působili jezeďáci, dvůr zavozili – s prominutím – sajrajtem, a o nic nepečovali. Klenby v chlévě a maštali popadaly, kovárna spadla, další stavby také,
do sklípku naházeli staré stroje. Jen horko těžko se nám povedlo zachránit obytný dům. Pak
se nám díky starému machrovi, který nám radil a s ledasčím při rekonstrukci pomohl, povedlo
obnovit zanesené drenáže a různé kanálky a během roku dvou byl dvůr jako mlat. Stačilo jen
rozpomenout se na moudrost předávanou kdysi z generace na generaci a naslouchat přírodě.
I když – možná té vody budeme mít na dvoře zase víc, než bychom chtěli. Na okolních
kopcích, přes protesty z vesnice, následovníci JZD pravidelně vysazují kukuřici. A ty, jak známo, vodu nezadrží. Sousedovi tak před časem v garáži pod domem moc hezky plavala felda.
Koukáme proto vždy před deštěm na oblohu a zkoušíme odhadnout, kdy velká voda přijde.
Jednou tu už byla a zastavila se těsně před dveřmi do našeho pracně zachráněného
domu. Tehdy jsem pochopil, jak byl starý sedlák moudrý. Zjistil jsem totiž, že za stodolou mám
velkou rozlivnou plochu umístěnou níže, než můj dům, kde se při podobné patálii může vytvořit
malé jezero. Zatím po dešti naštěstí zíráme jen na světle hnědou vodu v potoce tekoucím podél našeho statku, jak bystře odnáší ornici z polí. Jak dlouho se ta nejúrodnější vrstvička půdy
na polích vytváří? Kdo to ví? No, starý sedlák by to třeba nevěděl. Ale kukuřici ve svahu by asi
nevysadil a problémy s vodou také neměl.
Václav Žmolík
Zdroj: časopis Naše rodina

MC Ivanovický Rarášek, o.s.
Je to až k nevíře, jak nám ty prázdniny a s nimi i celé
léto neskutečně rychle uběhly. Připadá mi to jako včera, kdy
jsme se na konci června sešli na hřišti, abychom prázdniny
přivítali. Opékali jsme špekáčky, skákali na skákacím hradu,
dováděli s kamarády a užívali si nastávajícího léta. To vše je
už jen dávná minulost. Školáci usedli do lavic, školáčci opět
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zavítali do své školky a ti nejmenší rarášci se opět začali scházet v našem mateřském
centru.
Ani o prázdninách jsme nezaháleli a navštěvovali jsme koníky ve Chválkovicích na Hané.
Tam jsme si nejen vyzkoušeli, jaký je pohled z koňského hřbetu, ale také jsme měli tu možnost si zkusit, jak se o takového koníka pečuje. Hřebelcovali jsme, česali hřívy a dokonce
bylo těm nejodvážnějším umožněno vyčistit koníkům kopýtka. Za odměnu jsme jim přinesli
dobroty v podobě suchého pečiva.
Také jsme se podíleli na akci Babí léto, která se uskutečnila 9. září na letním kině. Zde
jsme si připravili několik stanovišť. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je chodit bez bot po různých strukturách a materiálech. Byl zde pro ně totiž k dispozici zážitkový chodníček a bosou
nohou musely překonat například kameny, písek, piliny, ale třeba také kůru stromů nebo
mouku. Dále potom na výtvarných stanovištích si vyráběly korálky z těstovin nebo indiánskou čelenku. Všechny děti byly nadšené a i nám se akce moc líbila a dovolím si říci, že se
velice vydařila.
V termínu od 12. – 14. října se můžete těšit na již tradiční podzimní bazárek, který proběhne v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané. Více informací se dovíte na webových stránkách
Ivanovického rarášku: http://mc-ivanovicky-rarasek.webnode.cz/bazarek/ nebo na facebooku.
Stále platí, že pro každou maminku, které je doma se svou ratolestí dlouhá chvíle, platí
pozvání do našeho centra. Scházíme se vždy v úterý, středu a čtvrtek od 9 – 11.30 hodin
v nových prostorách na středisku. Nově nás můžete navštívit i v pondělí v Kreativním klubíku
od 9 – 11 hodin. Je určen pro všechny maminky a děti, kteří se chtějí naučit něco nového
formou her, pohádek a aktivního tvoření. Přejeme Vám krásný, co nejméně sychravý podzim
plný dětských úsměvů a slunečného počasí.
Za MC Rarášek, Mgr. Tereza Suchomelová
Rarášek je na internetu: mc-ivanovicky-rarasek.webnode.cz
i na Facebooku: Mateřské centrum Ivanovický rarášek

SKAUTSKÝ ODDÍL
Tábor Otaslavice 2017
Letošní tábor byl výjimečný především tím, že se konal na novém a pro nás prozatím
neobjeveném místě, v Otaslavicích.
Ke konci července se starší skauti, mladší světlušky a vlčata vydali společně se svými
rodiči do Otaslavic, aby společnými silami položili základy novému tábořišti. I v malém počtu
jsme si s tím hravě poradili a tábořiště během chvíle dotáhli k dokonalosti. Ještě tentýž den
jsme se rozdělili na 2 družiny, Scoia‘tael a Řád planoucí růže. Po rozdělení jsme každý
z nás pomocí celotáborových her začali poznávat naše rytířské schopnosti a dovednosti.
Za výhru v celotáborové hře nebo za pomoc vedoucím, dostávaly děti táborovou měnu orény, s kterými pak mohli obchodovat, vylepšovat si schopnosti nebo je využít k výpomoci
s určitým úkolem. Děti s vypětím všech sil bojovaly o každý orén. Nenechte se mýlit, že
v táboře vládla pouze bojová a soutěživá nálada. Vedle náročných úkolů jsme měli spoustu
času na oddych od městského shonu a řádný prázdninový odpočinek. Po táborové službě,
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kdy mladší děti s výpomocí těch starších zajišťovaly umývání nádobí, či uklízelní hangáru,
se táborníci odplížili na své oblíbené místo a jen tak polehávali v paprscích slunečního svitu
nebo v bezpečí svého stanu. Povím vám, to byla paráda. Našli se i tací, kteří odpočinek
vyměnili za prozkoumávání nového okolí. Není se čemu divit, v okolí bylo skutečně hezky.
I přes změnu prostředí si všichni nové tábořiště oblíbili, potkali nové kamarády a posbírali
spoustu nových zážitků. Doufáme, že další tábor bude alespoň tak skvělý, jako ten letošní.
Za 6. oddíl, Tereza Novotná

Z ČINNOSTI PIONÝRA
Olympiáda
18. 6. se konal již třináctý ročník Ivanovických olympijských her. Krásné počasí
přilákalo jen 27 sportovců,
ale jejich výkony byly výborné.
Nejmladší děvčata
1. Barbora Želazková
2. Ina Lejsalová
3. Kateřina Grycová
Nejmladší chlapci
1. Denis Štěpánek
2. Nicolas Žilka
3. Dominik Elsner
Mladší děvčata
1. Tereza Tenčíková
2. Marie Badalová
3. Lenka Vrtílková
Mladší chlapci
1. Matyáš Truchlík
2. Josef Zavřel
3. Vladimír Krečmer
Starší děvčata
1. Martina Krečmerová
2. Anežka Truchlíková
3. Tereza Krečmerová
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Zpráva z putování do doby ledové
Letošní tábor PS Ivanovice na Hané se uskutečnil již tradičně ve druhé polovině července na Sluneční pasece v Ruprechtově. Děti si loni vybraly celotáborovou hru na motivy Doby
ledové. Toto přání jsme jim splnili a přivítali jsme je v maskách hlavních hrdinů – Manyho,
Ellie, Broskvičky, Sida, Diega, Scrata, Eda nebo Crashe.
Poté co se táborníci ubytovali ve svých stanech a rozloučili se s rodiči, vydali se hned do
lesa, aby se seznámili s bezprostředním okolím tábora a pokusili se najít váčky s amulety,
které jim prozradily, které zvíře bude patronem jejich oddílu – tak se zrodili Siďáci, Veverčáci,
Tygříci, Krešedovi a Mamuti. Zbývalo jen si vybrat vedoucí. Tentokrát se vedoucím podařilo
vymyslet opravdu náročný úkol, otisk zadní tlapy poznal opravdu málokdo, vedly se dlouhé
spory a dočkali jsme se také nějakého překvapení. Odpoledne jsme se vydali k rybníku,
kde jsme se se zájmem podívali na scénku z prvního dílu Doby ledové, v níž pravěká žena
pronásledovaná smečkou tygrů stěží zachrání své dítě, sama však utone. Jednotlivé oddíly
se pak pustily do výroby vlastních panenek, o něž pak několik dní pečovaly, než je vrátily
lidské smečce.
Jak táborové dny ubíhaly, zdokonalovali se všichni v jednotlivých tábornických dovednostech – poznávali rostliny i zvířata, stavěli stan, učili se nové uzly a šifry, někteří by dokázali
i pomoci zraněnému člověku nebo najít správnou cestu jen s mapou a buzolou. Každý den
nám také zpestřilo několik her. Dobrodružnou výpravu jsme podnikli po stopách nástěnných
maleb, pobavili jsme se výrobou pravěkých lyží a štafetový závod na nich pak byl skutečnou
zkouškou týmové soudržnosti.
Když jsme vypátrali lidskou smečku, k níž patřilo naše miminko, předali jsme jí ho a na
oplátku od ní dostali amulet – památku po mamince. Při té příležitosti jsme v Ruprechtově
prozkoumali, kolik toho místní obyvatelé vědí o době ledové – té opravdové i filmové, a výsledky ankety jsme pak prezentovali na večerním násedu.
Abychom zastavili tání, které ohoržovalo naše pravěké bydliště, pokusili jsme se odhalit
zaklínadlo, které by nám s tím pomohlo. Některým oddílům se to povedlo skvěle, jiní třeba
příště zvolí jinou taktiku.
Střelecký závod byl tentokrát zpestřen tím, že kromě odměny mohl každý úspěšný střelec vybojovat pro svůj oddíl nějaký druh zeleniny, z níž jsme si o den později na celodenním
výletu uvařili polévku. Ačkoli celou noc pršelo, během výletu nám již počasí přálo, a dokonce
se nám podařilo u Tří smrků rozdělat oheň, i když čmoudilo se opravdu důstojně...
Velice se také povedla naše dinosauří encyklopedie. Každý oddíl si vymyslel svého dinosaura, postavil mu doupě, nachystal potravu a taky namaskoval jednoho člena oddílu
tak, aby se mu co nejvíce podobal.
Mnoho zábavy i dřiny jsme si užili
při chystání představení – měli jsme
nacvičit tango. Stálo to ovšem za to,
večer nás čekala krásná podívaná,
ti nejlepší museli své představení
i opakovat.
Jak se tábor chýlil ke konci, blížil
se i branný závod, boj o poklad a táborová pouť. Tradiční hledání pokladu bylo pro některé oddíly (i vedoucí)
opravdovou výzvou. I přes drobnou
3/2017

37

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

nepřízeň počasí, nepřesnosti ve vlastnoručně nakreslené mapě či nesplněné úkoly se všem
podařilo najít správný drahokam, který bez váhání vyměnili za pytel s pokladem.
Závěrečná diskotéka završila náš pobyt na Sluneční pasece. Zbývalo jen se rozloučit
a vyrazit domů. Mnohým při loučení ukápla nejedna slzička, tak snad se za rok zase všichni
setkáme!

Hledáme nové členy
Přijďte se podívat na naše schůzky, které se konají každý pátek v 15.30 hod. v klubovně
v druhém patře Staré radnice.
Na našich schůzkách si především hrajeme, vyrábíme, chodíme ven, jezdíme na výlety,
ale také se něco učíme (uzly, zdravověda, střelba, zvířata, rostliny, práce s mapou atd.).
Do konce letošního roku máme v plánu:
Turnaj v mölkkách, výlet do bazénu, třídenní minitábor ve Švábenicích, výlet do Brna,
soutěž v X-boxu, výroba adventních věnců, pečení perníků a spoustu her a soutěží.
Přijďte se podívat na naše schůzky.
Jaroslava Bejšovcová
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
MŠ Mlýnská
PRÁZDNINOVÉ OKÉNKO MŠ MLÝNSKÁ
Po prázdninách čekalo na děti ve školce velké překvapení. Třída Berušek se celá proměnila! Během prázdnin se všechen nábytek i s hračkami vystěhoval do
vedlejší třídy a začala rekonstrukce. V plánu byla nová podlaha, malování a dokončení obložení
stěn. Šedobílou starou podlahu nahradilo světle hnědé linoleum s imitací dřeva, které opticky
prosvětlilo a zvětšilo prostor. Barevně ladí s nábytkem i novým obložením, které je oproti tomu
původnímu oživeno zelenou barvou. Tímto děkujeme panu Hornovi a panu Župkovi za skvěle
odvedenou práci.
V srpnu pak už jen stačilo vše nastěhovat zpět na své místo, třídu vyzdobit a těšit se na
příchod dětí. Práce to byla náročná, ale výsledek stojí za to.
Nový školní rok může začít!
Kamila Tenčíková, učitelka MŠ Mlýnská
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MŠ CHVALKOVICE NA HANÉ
ŠKOLKA V PLNÉM TEMPU
Chvalkovická školka, která je odloučeným pracovištěm
mateřské školy v Ivanovicích,
má kapacitu 18 dětí. Letos
jsme přivítali 5 nových žáčků,
mezi ostatními dětmi je celkem
7 předškoláků. Vzdělávací práce se bude řídit novým výchovně vzdělávacím programem
„Čtyřlístek“. Po celý školní rok
jej budeme obohacovat dalšími
dílčími programy – na podzim
například ovocným týdnem nazvaným Ovocňáček, před vánocemi Čertovským tvořením
a podobně.
Marie Konvičná, vedoucí učitelka MŠ

ZŠ IVANOVICE NA HANÉ
Školní ples
Dne 16. 6. 2017 se v Kulturním
domě v dopoledních hodinách uskutečnil Ples 2. stupně ZŠ, tentokrát
nově spojený s vyhlášením nejlepších žáků roku. Všichni se sešli
v 8.15 hodin ve slavnostních oděvech.
Vyhlašování nejlepších žáků tříd
i jednotlivých předmětů střídaly různé druhy tanců jak společenských,
tak moderních. Žáci si mohli také
zasoutěžit a za účast v soutěžích
získat různé odměny nebo lístky do
tomboly.
Na závěr plesu byli vyhlášeni
zvolení král a královna plesu, kteří si
zatančili společný tanec.Děti odcházely dostatečně vytancované, odměněné a spokojené.
Mgr. Ivana Képesová
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok 2017 - 2018
Termíny prázdnin
Podzimní
Vánoční
od
Pololetní
Jarní
od
Velikonoční
Hlavní
od
Plenární zasedání
Termíny třídních schůzek

Přijímací zkoušky
talentové
Zápis do 1. ročníku

26.10.
23.12.
2.2.2018
5.2.
29.3.
2.7.

a
do

27.10.
2.1.

2017
2018

do
a
do

11.2.
30.3.
31.8.

2018
2018
2018

5.10.2017 - 15:00 hodin
5.10.2017 (po plenárním zasedání)
14.12.2017 - 15:00 hodin
5.4.2018 - 15:00 hodin
I. kolo
12.4.
2018
II. kolo
16.4.
2018
2.1. - 15.1.
2018
24.4.2018

První školní den pro prvňáčky
V pondělí 4. září 2017 proběhlo v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané slavnostní
přivítání žáků prvních tříd. Akci zahájila paní Konečná, která všechny přítomné přivítala.
Pak představila paní učitelky Mgr. Alenu Vyroubalovou a Mgr. Renatu Šebestovou Veselou
a zástupce města a školy, kteří přednesli své projevy.
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Děti obdržely balíčky s výtvarnými potřebami a uvítací medaili na krk. Po vyfotografování obou tříd jsme se vydali do školy, kde se děti poprvé posadily do svých lavic. Tam
měly připravené nové učebnice a balíček školních potřeb. Dětem se prostředí školy líbilo
a všechny se těšily na učení. Doufám, že jim to nadšení pro vzdělávání aspoň chvíli vydrží
a rodiče z nich budou mít radost. Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat paním učitelkám obou mateřských škol, které se na přípravě dětí do školy podílely.
Mgr. Alena Vyroubalová, třídní učitelka 1. A

ZUŠ IVANOVICE NA HANÉ
Co nového v ZUŠ
Touto dobou se na plné obrátky rozjíždí nový školní rok, který s sebou přináší řadu změn
a novinek. Jednou z těch příjemných je spuštění zbrusu nových internetových stránek naší
školy. Každý návštěvník zde najde všechny důležité informace v přehledném menu, které
je rozděleno podle vyučovaných oborů (hudební, taneční, výtvarný).
Během letních prázdnin doznal změn také prostor před vstupem do budovy hudebního
oboru. Byla odstraněna okrasná zídka a na jejím místě již vede nový chodník směrem k dětskému hřišti. A díky prořezání okrasných dřevin se prostor velmi provzdušnil, zpřehlednil
a hlavně zatraktivnil. Celkovému vzhledu navíc pomohlo i citlivé předláždění příjezdové
cesty mezi budovami hudebního a tanečního oboru. Naproti tomu naši chloubu – 10 vzrostlých smrků podél příjezdové cesty – díky dlouhotrvajícímu suchu napadl kůrovec. Všechny
stromy poté během prázdnin kompletně uschly.
42
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V oblasti vzdělávání došlo k 1. září 2017 ke změně a aktualizaci našeho školního vzdělávacího programu, podle něhož se vyučuje nové studijní zaměření: hra na lesní roh. Je
potěšitelné, že nabídka studijních zaměření hudebního oboru se nám neustále rozrůstá
(v minulých letech to byla například hra na varhany nebo hra na tenor) a žáci tak mají možnost vybrat si ze širší nabídky nástrojových zaměření.
Ruku v ruce s rozšiřující se nabídkou nástrojové výuky kráčí i zájem o studium na naší
škole. Momentálně zaznamenáváme nejvyšší nárůst žáků v hudebním oboru v celé historii
školy. Rovněž taneční obor se může pochlubit zvýšeným počtem žáků, za což jistě „můžou“
atraktivní závěrečná taneční vystoupení pro veřejnost (V peřině, Stvoření světa, Alenka
v říši divů).
V současné době je kapacita školy (540 žáků) zcela naplněna a další zájemci o studium
se „hromadí“ v pořadníku. Za velký zájem ze strany dětí a rodičů jsme velmi vděčni a doufáme, že nastavený trend bude i nadále pokračovat.
Mgr. Kamil Sedlák, ředitel ZUŠ
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IVANOVICKÝ RYBNÍK
Ivanovický rybník, pojem pro současníky zcela běžný, nebyl tak samozřejmý odjakživa. Aby
k tomu mohlo dojít, museli si občané města v padesátých letech rybník sami vybudovat. Myšlenka ovšem nová nebyla. Rybník vznikl na velmi příhodném místě, na soutoku dvou potoků.
V místě, kde se k vodním tokům svažují pole ze tří stran. Podle ústního podání a kusých zpráv
ze starých záznamů v tomto prostoru bývaly kdysi minimálně dva menší rybníky. A není divu,
terén je k tomu snad předurčen. Podvědomá vzpomínka na ně se dochovala až do dnešních
dnů. Pamětníci si jistě vybaví, že se i za nás bez zamyšlení říkávalo: „Jdeme na rybníky.“ nebo
„Byl jsem na rybníkách.“, i když je rybník jen jeden - což je také zastřeným a nepřímým dokladem jejich někdejší existence.
Snímky z výstavby jsou poměrně známé, vychází prakticky v každé publikaci pojednávající o historii města. Dnes si lokalitu připomeneme několika fotografiemi pořízenými panem
Vojtěchem Kurkou v letech 1975 a 1978, tedy ve zlatém věku, když byl náš rybník čistý, plný
života a vhodný ke koupání. To všechno se s postupujícím časem změnilo k horšímu. Vedle
splachování zbytků hnojiv z okolních polí vidím hlavní příčinu v nepochopitelném předání rybníku Státnímu rybářství Pohořelice. Tato instituce rybník celá léta prakticky jen využívá a svým
způsobem devastuje. Vrcholem necitlivých zásahů byla tzv. „obnova“ v roce 2009, kdy byl rybník sice vybagrován, ale kdy byly také zničeny oba ostrůvky na jižním a severním konci rybníku.
S nimi došlo k vykácení stromů nejen na nich, ale i okolo rybníku, na hrázi a na protějším břehu.
K zemi padly nádherné, vzrostlé topoly, které svými korunami obepínaly vodní hladinu, čímž
vytvářely dojem uzavřeného sálu a v dokonalé harmonii s oblohou přinášely pocit klidu, bezpečí, pocit vpravdě domovský. Se stromy a ostrůvky zmizela i zapadlá zákoutí poskytující životní
prostor a podmínky k hnízdění mnoha ptačích druhů. Vzpomeňme třeba vzácného moudivláčka lužního nebo mlynaříka dlouhoocasého. Zároveň se otevřel průhled do okolní krajiny a náš
rybník přišel o své soukromí, intimitu a mikroklima.
Svůj díl viny na současném stavu má i vandalismus a bezohlednost některých spoluobčanů.
Současně s otevřeným prostorem se otevírá diskuse, zda bylo odstranění stromů nutné.
Jedním z argumentů byl názor, že stromy údajně svými kořeny hráz trhaly. Tady narážíme
na zajímavý paradox: zatímco v jižních Čechách pánové Štěpánek Netolický a Jakub Krčín
sázením stromů hráze zpevňovali, u nás stromy hráze ničí. Chytří nebyli jen oni, dokonce v textu písničky František, od skupiny
Buty, slyšíme mezi řádky radu staré
babičky, podle které František: „ …
dvoukolák s nářadím dotáhl od chalupy k rybníku, vykopal díry a zasadil topoly…“. Od té doby byl na
rybníku klid a řád, tak jak to má být.
Diskuse u nás je však už zbytečná, stromy na zarostlé a zbídačené břehy nevrátí, slova babičky
nikdo neslyšel. Zbývají jen vzpomínky a pár starých fotografií.
Text: Pavel Miklošek
Fotografie: Vojtěch Kurka
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ODMALA HANÁK
Oslavili 35 let existence
I když opožděná Medardova krápě bezpochyby ovlivnila účast na 35. ročníku dálkového pochodu „Z Chválkovic do Chválkovic“, přesto se akce KČT vydařila. Počáteční obavy
se rozplynuly tak jako mraky na ranní obloze. Více jak 300 účastníků přes všechny nástrahy
počasí dorazilo do cíle a po doplnění kalorií si užilo již slunečného odpoledne. Nejkratší trasu
lesními cestami absolvovaly i dvě jezdkyně na koních, za což sklidili zasloužený obdiv. Vrcholem programu bylo vystoupení dámské
country skupiny „Schovanky“ a následné
taneční kreace Babyboys z Ivanovic. Příležitost pobavit se a předvést, že i na Moravě existuje dobrá country muzika a vyznavači tance z ranče využili kamarádi
z Hodolan u Olomouce. Ctitelé pohybu na
zdravém vzduchu mohli dokonce využít
nabídky sběru jahod na přilehlém poli.
Dobrá nálada vládla v areálu „Vratislava
Matouška „ až do pozdních večerních hodin. Již teď víme, že na rok půjdeme zase!
JoStr.

46

3/2017

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

3/2017

47

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

Člověk míní a příroda si dělá, co chce
Poslední prázdninový týden si počasí jakoby řeklo, že předvede variantu rozmarného
léta. Nejprve vedra okolo 30 °C lákala k vodě, potom přišlo trochu toho tolik potřebného deště a nakonec ochlazení o 15 °C a větrno. To co potkalo Morkovsko, Vysočinu a nedej Bože
Texas s katastrofálními záplavami se nám naštěstí vyhnulo, ale i tak bylo poznat, že léto končí. Pečlivá příprava víkendových akcí málem přišla v niveč. Farmářské trhy ve Chválkovicích
i cyklistická Tour de Rozvíz si určitě zasloužily větší návštěvu a účast.
Přes nepřízeň počasí se obě akce vydařily a kdo přišel, nelitoval. Osadní výbor ve Chválkovicích i nohejbalisté se jistě nedají do budoucna odradit a u meteorologů si napříště objednají lepší počasí. Spolu s „usochaným“ Josefem Švejkem, čestným to exponátem farmářských trhů, si řekněme. „To chce klid!“
JoStr.

Tour de Rozvíz

Tour de Rozvíz

Farmářské slavnosti

Farmářské slavnosti
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PRAMEN ZDRAVÍ Z PŘÍRODY
Chrání srdce i snižují cholesterol! 4 superpotraviny, které jsou
v Česku doma
Superpotravinami se nemusí nazývat jen zářivě zelené prášky a plody záhadného tvaru.
I na českých zahrádkách a polích přece rostou mimořádně výživné potraviny, které jsou navíc
pro vaše tělo přirozenější. Jaké si dopřát?
Když se řekne superpotravina, většinu z vás jako první napadají třeba takové goji, chia semínka, quinoa, plody acai, chlorella… Tyto produkty samozřejmě vůbec nejsou špatné, a může
být zajímavé si jimi sem tam zpestřit jídelníček. Není však nad to, když tělu dodáte nálož živin
prostřednictvím zdravých lokálních a ideálně i sezonních potravin.
Říkejme spíše funkční potraviny…
Většině z vás je asi jasné, že termín superpotravina není nijak odborně podložený. Původně
se jednalo o ryze marketingový výraz, který se však rozmohl natolik, že si pod ním snad již každý dokáže něco představit. Například Oxford English Dictionary definuje superpotravinu neboli
superfood jako „výživově bohatou potravinu, která je považovaná za zvláště prospěšnou pro
zdraví, tělesnou a duševní pohodu.“
Podle Prof. MVDr. Ing. Tomáše Komprdy, CSc. by ze zavedených a běžně užívaných
pojmů nutričních studií superpotravinu nejlépe vystihl termín „funkční potravina“. „Funkční
potraviny dodávají lidskému organismu nějakou nutriční složku v množství nad rámec běžné
fyziologické potřeby. Mohou to být například potraviny s vyšším než obvyklým obsahem
některých vitaminů, minerálních látek, potravní vlákniny, nepostradatelných aminokyselin
a podobně. Chraňte své zdraví!
Zdraví z vaší domoviny
Tuzemské zdroje produkují samozřejmě celou řadu potravin, které se dají považovat za velmi zdravé. A mezi ty úplně nejlepší patří tyhle...
Kysané zelí
Netermizované, nesterilované a ani jinak tepelně neupravované kysané zelí je výživová bomba. „Nejcennější složkou kysaného zelí je kyselina mléčná, která pomáhá obnovovat poškozenou střevní sliznici a podporuje trávení v žaludku tím, že kompenzuje nedostatek kyseliny solné,“ uvádí výživová poradkyně Zuzana Komůrková ze studia Výživou
ke změně.
Kysané zelí také obsahuje probiotické bakterie a nezanedbatelné množství celulózy,
která podporuje průchodnost střev. Je zdrojem celé řady vitaminů, jako je vitamin B9 neboli
kyselina listová či vitamin K. Pickles neboli kvašená zelenina obsahuje velmi cenná probiotika. Má příznivý vliv nejen na trávicí systém.
Lněné semínko
Velmi významnou funkční potravinou, která je v Česku běžně dostupná, a hlavně vůbec ne
drahá, je lněné semínko. Konzumace těchto semínek posiluje imunitu, působí jako prevence
proti nádorovým onemocněním a upravuje hladinu cholesterolu v krvi. Velmi důležitý je také
jejich bohatý obsah omega-3 mastných kyselin.
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Lněná semínka nikdy nejezte celá, bez porušené slupky. V takovém případě vámi jenom
proklouznou, a vaše tělo si z nich žádné živiny nevezme. Vždy je proto rozdrťte nebo rozmixujte.
Borůvky
Borůvky obsahují velké množství vitaminu C, antioxidantů chránících tělo před volnými radikály, ale mají i vysoký obsah železa a vápníku. Jak je známo, pomáhají při průjmových onemocněních, v boji s infekcemi, proti arterioskleróze, také mají blahodárný účinek na vaše oči.
Vlašské ořechy
Vlašské ořechy, jak napovídá i jejich tvar, velmi prospívají mozku. Také díky obsahu alfa-linolenové kyseliny a rostlinné formy omega-3 mastné kyseliny pomáhají chránit srdce a snižovat
cholesterol. Nespočetné studie prokázaly, že vlašské ořechy redukují zánětlivé procesy, zabraňují vzniku sraženin v cévách a normalizují zvýšený krevní tlak.
Mezi další české superpotraviny neboli funkční potraviny by se daly zařadit medvědí česnek,
mák, pohanka, ostružiny, cibule, konopné semínko, amarant, česnek či olej z pupalky dvouleté.
Čerpáno z internetu: https://www.prozeny.cz/

U RODINNÉ PLOTNY
Grilovaný vepřový steak s cuketovým salátem
Suroviny: 4 steaky z vepřové kotlety, olivový olej, 1 stroužek česneku, sůl, pepř.
Na salát: 2 cukety, 3 stroužky česneku, 1 chilli paprička, čerstvá bazalka, olivový olej,
pepř, sůl.
Postup: Maso očistíme a naklepeme. Lehce osolíme a opepříme. Vložíme do misky, pokapeme olivovým olejem, přidáme lisovaný česnek a citronovou šťávu. Marinádu do masa pěkně
zapracujeme a necháme 4 hodiny v chladu uležet. Cuketu omyjeme a nakrájíme na tenké plátky. Osolíme ji a necháme vypotit. Poté ji pokapeme olivovým olejem a grilujeme na pánvi. Hotová kolečka naskládáme na talíř. Olivový olej smícháme s prolisovaným česnekem, nakrájenou
bazalkou a nasekanou chilli papričkou a vše nalijeme na cuketu. Naložený steak vyndáme
a grilujeme podle toho, jak jej máme rádi propečený. Podáváme s cuketovým salátem.

Pečená červená řepa s tymiánem
Suroviny: 4 ks červené řepy, olivový olej, pepř, mořská sůl, čerstvý tymián.
Postup: Řepu pečlivě očistíme a umyjeme. Pomocí vroubkovaného nože ji nakrájíme
na plátky. Plátky vložíme do alobalu a ochutíme je mořskou solí a pepřem. Řepu dáme péct
do trouby asi na 180°C, pečeme přibližně 40 až 50 minut. Hotovou řepu pokapeme olivovým
olejem a ochutíme čerstvým tymiánem.

Cuketový koláč se slaninou
Na 1 kulatou formu o průměru 25 – 30 cm potřebujete: 250 g hladké mouky,
125 g másla, sůl, pepř, 1 středně velkou cuketu, 150 g anglické slaniny v plátcích, 2 stroužky
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česneku, 2 šalotky, 4 vejce, 100 g nastrouhané goudy, 2 lžíce olivového oleje, 100 ml smetany ke šlehání (30 % tuku).
Postup: Z másla, mouky, 1 vejce a lžičky soli vypracujte těsto. Vyválejte ho, přeneste do
formy, přesahující části seřízněte. Samotný korpus pečte asi 15 minut v troubě předehřáté
na 180 °C. Šalotku nasekejte nadrobno, stroužky česneku prolisujte, cuketu a slaninu nakrájejte na kousky. Na oleji orestujte šalotky, pak přidejte slaninu a dál opékejte. Přidejte cukety,
dobře promíchejte a ještě vše krátce opečte. Směs osolte, opepřete a nakonec vmíchejte
prolisované stroužky česneku. Směs rozložte na předpečený korpus a zalejte zbylými vejci
rozšlehanými se smetanou a smíchanými se sýrem. Pečte dalších 20 až 30 minut na 180 °C.
Koláč dozdobte nasekanou petrželkou
Tip: Pro zdravější variantu slaninu nahraďte šunkou a vyzkoušejte korpus z celozrnné
mouky.
Zdroj: https://www.prozeny.cz/

RADY A TRIKY PRO DOMÁCNOST
Co s přebytky cuket? S těmito fígly si na ní pochutnáte i v zimě!
Máte spižírnu plnou zelených či žlutých cuketových plodů a přemýšlíte, jak barevné přebytky nespotřebované v sezoně co nejdéle uchovat v nejlepší kvalitě? Máme
pro vás několik praktických tipů.
Čeho se obvykle nejvíce urodí i začínajícím zahrádkářům? Většinou jsou to cukety. Ty
nezklamou. Bohatá sklizeň potěší, jenže co pak s ní? I dobrého pomálu, takže po několikerém servírování rozmanitých cuketových pochoutek jste z řad nejbližší rodiny už možná
zaslechli otázku: Už zase cuketa? Dejte si pauzu a podlouhlé zelené a žluté plody uchovejte
na horší časy. Po pár týdnech cuketového půstu si budou na vašich dobrotách opět rádi
pochutnávat.
Do února ve sklepě
Nechcete se pouštět do větších akcí a jste si jistí, že do Vánoc stihnete úrodu začerstva
použít přímo k přípravě pokrmů? Pak stačí, když cukety přesunete ze spíže do sklepa – měl
by být dobře odvětrávaný. Pro tento způsob uchování byste měli sklízet až v době, kdy přestávají růst. Chcete-li vytrvat co nejdéle a současně plody ochránit před prvními podzimními
mrazíky, přikryjte rostliny netkanou textilií.
Cuketám déle ponechaným na rostlině zesílí slupka a při poklepu znějí dutě: tak je to
správně. Vzroste tím pravděpodobnost, že skladování ve sklepě přežijí bez úhony. Než je
uložíte do chladu, měly by mít dostatečně zaschlou jizvu po stopce. Ve sklepě plody nepokládejte na zem, ale naskládejte je do přepravky – vyvarujete se tak vlhka. Takto uskladněné
cukety mohou vydržet až do února následujícího roku, nesmějí však být nijak poškozené.
Dejte je do mrazáku
Část opravdu velké úrody můžete zamrazit, ovšem není to jen tak – cuketu musíte řádně
připravit. A máte hned několik možností. První z nich je zeleninu předem oloupat (z větších
kusů odstraňte i semínka) a nastrouhat. Je-li větší cuketa více vodnatá, přebytečnou tekutinu
trochu vymačkejte. Nastrouhané tykve plňte do krabiček, ale ne úplně po okraj – zbývající
3/2017

51

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

voda v plodech zvětší při zmrznutí objem a cuketa by mohla začít „utíkat“ z plastových boxů
a přitom je poničit.
Další možností je nakrájet cuketu na kostičky (z velkých opět odstraňte semínka). Jednotlivé kostičky pak nejprve v mrazáku rozložte na tácek tak, aby zmrzla každá zvlášť –
jinak je od sebe nedostanete, což může být velmi nepraktické. Ztuhlé kousky uložte do
krabiček a vraťte do mrazu.
Aby neztratila barvu ani chuť
Jestli si dáte tu práci, můžete cuketu před zmrazením krátce podusit. Je to výhodné,
protože nebudete zbytečně zamrazovat vodu a uchováte tak už jen vlastní polotovar. Následná příprava jídla bude ještě rychlejší.
Další a asi nejlepší možností, jak cuketu zamrazit, je předem ji blanšírovat, tedy připravené plátky či kostičky přibližně na tři až čtyři minuty ponořit do neosolené vroucí vody
a následně ledovou vodou rychle zchladit – také tři až čtyři minuty. Poté postupujte jako
u předchozího návodu: nejdřív zmrazte jednotlivé kousky zvlášť. Blanšírováním zlikvidujete
enzymy a bakterie, které stojí za ztrátou chuti a barvy při delším skladování v mraze. Cuketa
v mrazáku vydrží až rok.
Můžete i zavařovat
Nedostává se vám místa v mrazáku a nemáte vhodný sklep? Nevadí! Poduste nastrouhanou cuketu na troše oleje bez dalšího ochucení, poté hmotou naplňte sklenice a při
85 stupních zavařujte alespoň dvacet minut. Takto zpracovaná cuketa vydrží také asi rok,
hodí se pro slané i sladké vaření, respektive pečení.
Zdroj: https://www.prozeny.cz/

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Voňavý kopr se ještě zazelená
Původní domovinou kopru vonného je Persie a východní Indie. Jeho latinský název
Anethum graveolens zvýrazňuje jeho schopnost rychle růst. Pravdou je, že bez něho se
v kuchyni téměř neobejdeme. Používáme jej do omáček, polévek, salátů a jako nepostradatelný se jeví při zavařování okurek. Ač máme už začátek podzimu, díky schopnosti této
bylinky rychle růst můžeme kopr vysévat i v září a začátkem října. Od výsevu do sběru
mu stačí dva měsíce, ale už po třiceti dnech lze sklízet mladé rostlinky. Vhodné je mladou
bylinku nasekat, vložit do igelitového sáčku a zamrazit. Jedná se o mnohem lepší uchování, než poskytuje sušení.
Nemusíme si pořizovat přímo koprovou zahradu, rovněž v truhlíku nebo květináči můžeme voňavou bylinu pěstovat. Při správném postupu se lze brzy těšit na úrodu jemně
voňavých lístků. Doporučujeme teď na podzim vysít novější odrůdu od firmy Moravoseed
Monarch. Hodí se pro rychlení s možností opakovaných sklizní a polní pěstování. Je velmi
hustě olistěna a značně odolná proti vybíhání. Pro pěstování v truhlících či jiných nádobách
doporučujeme kompaktní odrůdu Compakt. Vyniká jemnou kořenitou chutí a bohatou zelenou hmotou. Rostlina je nízká, v plném růstu dorůstá výšky 30 až 40 cm. Sklízíme celé
rostliny, jakmile dosáhnou 15 až 20 cm.
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Rajčata končí
Do doby, než chladné noci ukončí vegetaci rajčat, stihnou dozrát jen plody nasazené
koncem srpna. Jak zajistit, aby všechny ještě do podzimu dozrály?
Do poloviny září bychom běli zastřihnout rostliny nad nejvyšším hroznem plodů. Tak už
neporostou a soustředí se jen na dozrávání rajčat. Velké zelené plody, které se nestihly vybarvit, před prvními mrazy sklidíme a položíme dozrát na okno. Vedle nich umístíme misku
s vodou, která by měla zabránit jejich vysychání.

Jak nejvhodněji skladovat cibuli a česnek
Letos se česneku i cibuli příliš nedařilo, přesto jsme nějakou úrodu sklidili a nechali
proschnout. Co teď dál?
Vypěstovaný česnek (Allium sativum) i cibuli (Allium cepa) se každý snaží uchovat až
do příští úrody, což závisí nejen na odrůdě a způsobu pěstování, ale i správné době sklizně
a následné manipulaci. Obecně platí, že česnek a cibule z podzimní výsadby jsou méně
trvanlivé než z jarní, cibule má zároveň delší životnost, je-li pěstovaná přímo ze semen.
U obou cibulovin se snižuje trvanlivost předčasným nebo opožděným sběrem. Nikdy se
proto nesnažíme jejich dozrávání urychlit třeba zalamováním natě nad zemí. Význam má
i posklizňové dosušování – ideální je v krytém, ale vzdušném prostoru, na záhonu hrozí
za deště zahnívání a na slunci popálení. K uskladnění je také potřeba vybrat zdravé kusy,
ideálně zapletené do copů, ale i samostatné hlavičky česneku se dlouho nekazí v krabici na
vzdušném místě. Podobné to bývá i s cibulí. Důležitá je pravidelná kontrola.
Ing. Marta Pawlicová, ČZS
(čerpáno z časopisu Naše rodina)

SDH IVANOVICE NA HANÉ
Od začátku roku 2017 se ve sboru dobrovolných hasičů odehrálo několik
společenských akcí. Mezi jednu z nejvýznamnějších patří Hasičský bál, který se letos konal
25. února v sálech Kulturního domu v Ivanovicích na Hané. Na tento bál přišla spousta občanů z Ivanovic, kteří se přišli bavit a zatančit si. Sbor dobrovolných hasičů by především rád
poděkoval sponzorům, díky kterým mohl nabídnout do své tomboly hodnotné ceny.
Dne 8. dubna pořádal SDH Ivanovice na Hané sběr starého železa. Několik dobrovolných hasičů se rozdělilo do skupin, které následně z celých Ivanovic naložily staré železo,
které občané již nepotřebovali.
Další akcí SDH Ivanovice na Hané bylo Pálení čarodějnic. V neděli dne 30. dubna se
v areálu letního kina v Ivanovicích na Hané sešli všechny čarodějnice a čarodějové z celého
města. Pro děti byl připraven program formou her a během celého programu probíhala soutěž o nejhezčí čarodějnici nebo čaroděje. Nakonec se upálila ivanovická čarodějnice a děti
si opekly špekáček.
Dne 1. května se konal tradiční Memoriál Zdeňka Pitnera, který je pořádán pro družstva
mladých hasičů. Na závody se sjelo kolem 40 družstev mladých hasičů v kategorii přípravka,
mladší a starší žáci. Mladí hasiči závodili v disciplíně požární útok za družstva a v běhu na
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60 m s překážkami za jednotlivce. Mladší žáci z Ivanovic se umístili na 10. místě a starší na
13. místě.
Poslední akcí před prázdninami bylo zajištění občerstvení na Rodinném dni u společnosti fischer dne 10. června. Dobrovolní hasiči postavili velký stan, přistavili udírnu a občerstvovali pracovníky, kteří na tento den přišli.
Memoriálem v Ivanovicích začal také další ročník vyškovského Soptíka pro mladé hasiče
z Ivanovic na Hané. Během měsíce května a června mladí hasiči jezdili na závody v okrese
Vyškov, kde závodili v požárním útoku a v doplňkových disciplínách. Navštívili např. Kroužek,
Hlubočany, Topolany, Pustiměř a další. Někde se mladým hasičům vedlo více, někde méně.
Ukončení hasiče prožili mladí hasiči a jejich vedoucí v zábavném centru Bruno v Brně.
V sobotu dopoledne se všichni vydali cestou vlakem do Brna, kde prožili zábavné odpoledne.
Během prázdnin kroužek hasič neprobíhá. Vedoucí se však nenudí, protože připravují
a realizují letní tábor. Letošní rok byl v duchu Vesmíru. Děti ve věku 6 – 14 let objevovaly planety sluneční soustavy. Na jednotlivé planety se dostaly pomocí vytvořené rakety a o každé
planetě se dozvěděly spoustu zajímavých informací. Tyto informace na konci tábora zužitkovali v kvízu, který jim dopomohl k většímu výběru z odměn. Celý týden byly pro děti připravené různé hry v lese, ale i v táboře. Děti navštívily KOVOZOO ve Starém městě a zařádily
si na diskotéce, kterou jim přijel udělat DJ Jirka. Počasí nám letos opravdu přálo, proto jsme
místní rybník čtyři dny plně využili na zchlazení. Tábora se zúčastnilo 36 dětí. Poděkování
patří vedoucím, kuchařům, noční hlídce, instruktorům a také pokladní sboru.
Stejně jako v předchozích letech vyslalo SDH Ivanovice na Hané své zástupce mužů
a žen na postupová kola.
Na okresním kole, které se konalo 24. 6. 2017 v areálu ZŠ Letní pole, ovládli ivanovičtí výsledkové tabule a s přehledem postoupili na krajské kolo do Brna. To se odehrálo
5. 8. 2017 na atletickém stadionu VUT Pod Palackého vrchem. Mezi největší soupeře mužů
patřilo SDH Mistřín a u žen to byla družstva SDH Miroslav a Svatobořice. Ivanovické ženy
se však konkurentek nezalekly a stejně jako na okresním kole dokázaly suverénně zvítězit
ve všech disciplínách a postoupit na MČR. Bohužel to se mužům i přes krásné výsledky
nepodařilo. Soutěž dobře zahájili na požárním útoku s časem 28,26 s (2. místo), pak následovaly stovky, kde se jim k jejich smůle zranily hned dvě velké opory týmu. I přesto měli
pěkný součet časů 107,81 s (3. místo). Na závěr muže čekaly štafety. Jejich složení bylo
nutné poupravit z důvodu zranění ze stovek, a proto nasadili pouze jednu čtveřici běžců,
kteří dokázali zvládnout ovál s překážkami za 61,79 s (2. místo). Celkově muži vybojovali
krásné 2. místo za favorizovaným Mistřínem. Ovšem nechybělo mnoho a mohlo být vše
jinak. Každopádně se můžeme do budoucna těšit, co nám muži za SDH Ivanovice na Hané
ještě předvedou.
Hostitelem MČR v požárním sportu bylo pro letošní rok hlavní město Praha, a to ve
dnech 25. 8. – 27. 8. 2017. Děvčata svůj tým doplnila o dvě posily z SDH Miroslav a doufala
v umístění někde kolem 7. místa celkově. Slavnostní nástup a zahájení MČR proběhlo v pátek na Výstavišti Holešovice před Průmyslovým palácem. První závodní den začal během
na sto metrů překážek na stadionu Olymp. I přes nesnáze na prvních pokusech se dokázal
součet 6-ti časů závodnic dostat na neuvěřitelných 112,42 s, což pro ženy znamenalo nečekané 4. místo. Odpoledne následovaly štafety, kde holky zaznamenaly opět parádní čas
64,93 s a znovu obsadily sice bramborové, zato velice dobré umístění. Těmito výsledky
skončil první den nad očekávání dobře a pro SDH Ivanovice na Hané to znamenalo výborný
start na mistrovství. Nyní se už jen stačilo držet na stejné vlně a dojít si k umístění, o kterém
se jim ani nezdálo. Bohužel v sobotu děvčata tak silný psychický nápor nezvládla a královská
54
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disciplína zazdila jejich snahu o historicky nejlepší umístění v kategorii žen. Na požárním
útoku skončila 12., celkově pak 7. Na začátku s touto příčkou sice počítaly, avšak po výborných výsledcích z prvního dne doufaly v ještě lepší umístění. Na útoku stačilo velice málo
a ivanovické ženy se mohly radovat z 3. místa celkově.
Též je nutné se zmínit, že mistrovství se účastnil Tomáš Urbánek za SDH Mistřín (celkové 4. místo) a Aleš Sekanina za jednotlivce.
Kristýna Medková, vedoucí mládeže
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TJ SOKOL
Župní turnaj v nohejbalu
tříčlenných družstev
11. června 2017 se sokolové zúčastnili župního turnaje v Nemojanech, ve složení: Radim Kroupa, Jiří Šimek a Pavel
Indra. Z 5 soutěžících družstev skončili
na 2. místě. Dle citace jednoho z účastníku: „Zastavilo nás až slunce, teplo, 4. pivo
a gravitace plus šikovní kluci z Kuřimi :-)“

Sletová štafeta
V době vydávání tohoto zpravodaje bude probíhat Sletová štafeta - jde o přinesení sletového poselství ze sídel všech žup do Prahy, a to za jediný víkend, 22 - 24. 9. 2017! Sletová štafeta symbolicky odstartuje nácvik skladeb a celý cvičební rok 2017–2018. XVI. všesokolský slet. Celorepubliková štafeta se v historii Sokola objevuje v r. 1919, 1931, 1937,
1947, 2005 a 2011.Naše jednota se zapojí prostřednictvím skupiny Rhythmickgym, která
vystoupí na hlavním programu na náměstí ve Vyškově a dále vytvořením cyklistické přípojky a doprovodem štafety do Brodku u Prostějova.
Veronika Krylová, starostka T. J. Sokol Ivanovice na Hané

Rhythmickgym
Pod křídly Sokolů se
taneční skupině Rhythmickgym začíná dařit. Rozšiřuje nejen členskou základnu, ale i aktivity. Jako
dobrý nápad se ukázalo
soustředění formou příměstského tábora. Ocenily to jak rodiče, tak hlavně
děti, které si to užily. Hráli
jsme různé hry, soutěže
a luštili cestu za pokladem.
Ale hlavní náplní soustředění bylo vymýšlení, poskládání a natrénování
sestavy. Do sestavy se
56
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zapojily všechny kategorie, a to přípravka, kadetky, juniorky, ale i trenérka Eliška Trněná.
Téma naší choreografie se jmenuje podle roztomilých žlutých Mimoňů. Choreografie Mimoni se zalíbila nejen dětem ale i publiku. A o tom jsme se přesvědčili na konci soustředění při
vystoupení pro rodiče v sokolovně. V programu jsme měli i večerní hry pro odvážlivce, kteří
zůstali přes noc v sokolovně.
Naše první velké vystoupení bylo na Babím létě v Ivanovicích na Hané, protože doposud
jsme měli pouze vystoupení pro rodiče, babičky, dědečky, tety, strýce…v naší sokolovně.
Naše další veřejné vystoupení bylo na sokolské akci ve Vyškově 23. 9. na náměstí. Více
informací: http://tsrhythmickgym.webnode.cz/
Eliška Trněná, trenérka Rhytmickgym
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TJ Slovan Ivanovice na Hané
Fotbalový oddíl:
Skončila nám fotbalová sezóna 2016/2017 a naše družstva skončila:
Muži A - Okresní soutěž 3. třída sk. A
Družstvo
Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

1.
2.
3.
4.

1
3
3
6

4
3
3
3

104:36
110:37
97:36
66:26

58
57
57
51

FKD B
Dědice
Ivanovice na Hané
Lysovice

19
18
18
15

Nejlepší střelci: Macháň Petr - 21 gólů, Gurtler Samuel - 10 gólů, Gottwald Petr - 11 gólů,
Olejníček Petr - 10 gólů, Kabele Petr - 11 gólů, Klimek Vladimír - 8 gólů, Raušer Jiří - 8 gólů,
Kramel Tomáš - 5 gólů, Kabele Vojtěch - 5 gólů, Valach Jiří - 3 góly, Gergely David - 2 góly,
Čepička Petr - 1 gól, Tkáč Martin - 1 gól, Moravec René - 1 gól.
Okresní přebor Starší žáci 7 + 1
Družstvo
Výhry
1.
Milešovice
13

Remízy
1

Prohry
2

Skóre
69:9

Body
40

7.
8.
9.

0
2
3

12
11
12

30:58
31:66
24:67

12
11
6

Ivanovice na Hané
Viničné Šumice
Křižanovice

4
3
1

Nejlepší střelci: Jaroslav Pacola - 9 gólů, Davod Alán - 6 gólů, Lukáš Křivánek - 4 góly, daniel
Crha - 3 góly, Jan Kučera - 3 góly, Dominik Hepnar - 2 góly, Hana Pacolová - 1 gól, Sabina
Slezáčková - 1 gól, David Hromek - 1 gól.
Starší přípravka Okresní soutěž, skupina A
Nejlepší střelci: Olejníček Martin - 31 gólů, Marek Matyáš - 23 gólů, , Klimek Samuel - 17
gólů, Medek Ladislav - 6 gólů, Holba Jarosla - 4 góly, Holba Tomáš - 4 góly, Strejček Jakub - 4
góly, Žolňák David - 3 góly, Polách Lukáš - 2 góly, Grégr J. - 2 góly, Truchlík Matyáš - 1 gól,
Souček Šimon - 1 gól.
Mladší přípravka Okresní soutěž, skupina A
Nejlepší střelci: Minks Petr - 51 gólů, Souček Šimon - 50 gólů, Truchlík Matyáš - 37 gólů,
Žolňák David - 36 gólů, Kovařík Zdeněk - 24 gólů, Ševčík Jiří - 23 gólů, Smejkal Maxim - 11
gólů, Loubal Radek - 7 gólů, Höfer Tobias - 3 góly, Moravec Radim - 1 gól
Jak již prezentováno dříve, dle rozhodnutí FAČR, tabulky s pořadím přípravek se nesmí
zveřejňovat.
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V sezóně 2017/2018 budou hrát 3 mužstva:
- Muži III. třída
- Starší přípravka - okresní soutěž starších přípravek
- Mladší přípravka - okresní soutěž mladších přípravek
Rozpisy soutěží a výsledky najdete na http://tjslovanivanovicenahane.webnode.cz/
a www.ofsvyskov.estranky.cz
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 - foto č. 1, přátelský zápas s Gaussigem a přátelský zápas
straších pánů s Němčicemi nad Hanou.

Sportovní výsledky:
Turnaj mladších přípravek - konečné pořadí:
1. Nezamyslice
2. FKD A
3. Pustiměř
4. Ivanovice na Hané
5. Němčice nad Hanou
6. FKD B
Popiska:
Stojící zleva: Jiří Ševčík, Šimon Souček,
Zdeněk Kovařík, David Žolňak, Petr Minks
Klečící zleva: Matyáš Truchlík, Tobias Hӧfer
Ležící: Maxim Smejkal
Přátelský zápas s Gaussigem:
Ivanovice n.H : Gaussig 8:2
Branky: Chmelař 5, Donneberger 3
Přátelský zápas starších pánů:
Ivanovice n.H : Němčice nad Hanou 3 : 2
Branky: Olejníček, Gottwald, Boniatti
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Další fotografie: https://www.facebook.com/pg/TJ-Slovan-Ivanovice-naHan%C3%A9-70
947512941593/photos/?tab=album&album_id=1441364499233216.
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.

Nohejbal:
Tento rok hráli nohejbalisti II. ligu. Bohužel se jim ji nepodařilo udržet, v základní části
skončili poslední a ani baráž nevyšla.
Podrobnější informace získáte na adrese: www.ivanovicenohec.estranky.cz

Kuželky:
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. Podrobnější informace získáte na adrese: http://jmk.kuzelky.cz/

Ostatní:
V sobotu 2. 9. 2017 pokračovala cyklistická akce Tour de Rozvíz, a to IV. etapou. I přes
horší počasí byla účast velmi dobrá, a to ve všech věkových kategoriích.

MVDr. Jiří Radoš, předseda TJ Slovan Ivanovice na Hané, z.s.
60

3/2017

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

INFORMACE PRO OBČANY
RELAXAČNÍ MASÁŽE
Nově otevřeno: budova Staré radnice na ul. Komenského v Ivanovicích na Hané,
2. patro. Masáže provozuje paní Ludmila Hasalová.
Pro sjednání termínu volejte na tel. 736 765 606.
Rekondiční masáž:
záda-šíje
záda-šíje, ruce, nohy zezadu
celková masáž: záda-šíje, ruce, nohy zezadu i zepředu

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

Havajská masáž:
záda
záda, dolní končetiny

30 min. 350 Kč
60 min. 600 Kč

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

45 min 450 Kč
60 min 650 Kč

Kombinovaná masáž relax
záda, šíje
Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace

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

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

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

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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INZERCE

Hledám pěkný byt 2-3+1
v Ivanovicích na Hané.
Tel. 736 123 995.

Nutně hledám ke koupi dům.
Ivanovice nebo okolí max. do 15 km.
Tel. 732 434 910.
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Ivanovické dožínky 27. 8. 2017
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VÍTÁNÍ PRVŃÁČKŮ 4. 9. 2017

1. A – třídní učitelka Mgr. Alena Vyroubalová

1. B - třídní učitelka Mgr. Renata Šebestová Veselá
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