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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v úvodu mého, letos posledního, slova v našem zpravodaji mi dovolte, abych Vám
poděkoval za Vaši účast při komunálních volbách do obecních zastupitelstev, které se
uskutečnily v měsíci říjnu. Tajně jsem věřil, že procento účasti konečně překoná hranici 50
bodů, bohužel se tak nestalo… zvláště pak v místní části Chvalkovice na Hané byla účast
jen 39,6 %. Velmi si vážím vysokého počtu hlasů, které jsem od Vás obdržel a vnímám je
nejen jako podporu a ocenění dosavadní práce, ale především jako velký závazek a mohu
Vám za sebe i nově zvolené zastupitele slíbit, že i nadále budeme pokračovat v prospěšné
práci pro naše město a Vás občany. Ještě jednou děkuji. Zároveň mi dovolte se vrátit jen
stručně k oslavám 100. výročí vzniku naší republiky a poděkovat Vám za velkou účast,
důstojné chování a spolupráci při výsadbě lip, ke kterým ještě přibude tabulka s datem
a označením akce. Myslím si, že se nám všem tato akce povedla a líbila.
Ani v měsíci říjnu a listopadu se práce v našem městě nezastavily… proběhla první
etapa opravy průtahu, do které bohužel nemůžeme nějak výrazně zasahovat, neboť ji
financuje ŘSD (ředitelství silnic a dálnic) jehož majetkem silnice I/47 je, včetně přilehlé
zelené plochy i chodníku na ulici Rostislavově. Ten bude nutné v příštím roce zcela určitě
hned na jaře opravit v celé délce… už jen pro narovnání výškových poměrů mezi novým
povrchem vozovky a sklonem vjezdů, tak aby stékající voda nezůstávala na chodníku. Dokončila se výstavba atletického oválu a hřiště za sportovní halou… po zkušebním provozu
pak předpokládáme otevření pro veřejnost na jaře příštího roku. Začaly práce na budově
staré radnice spojené s jejím odvlhčením, proběhla nová výsadba okrasných dřevin a dosadba za některé stromy, které v letošním extrémně suchém létu, i přes veškerou starost
a pravidelné zalévání našimi pracovníky, nevydržely.

Odvlhčování budovy Staré radnice
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V současné době již intenzivně pracujeme na přípravě akcí, které bychom chtěli dle
programu jednotlivých stran uskutečnit v následujících letech; některé půjdou zvládnout
rychleji, na jiné jsem již zažádal o možnou dotaci, jiné jsou ve fázi přípravy a tak chci
věřit, že budeme o trošku úspěšnější než třeba v loňském roce. Požádáno je o dotaci na
celkovou výměnu osvětlení ve Chvalkovicích na Hané i o revitalizaci místního rybníku…
i když tady to nevidím úplně nadějně. Další žádost byla odeslána na MMR na workoutové
hřiště u nového oválu, požádáno je i o dotaci na nové hasičské auto či na vytvoření nových
odborných učeben na základní škole; zároveň připravujeme žádosti k získání finančních
prostředků na zasíťování obecních parcel, komunikací a přestavbu sportovní haly... bohužel nejde všechno hned naráz jako mávnutím kouzelného proutku… i když by se mi to
moc líbilo, ale asi by to bylo až moc jednoduché.
Pokračují i projektové práce na nová stavební místa za bytovkami na ulici Malinovského… již je hotová dokumentace ke komunikacím, osvětlení a vedení plynu, nyní se jedná
o vodu a elektřinu. Stále máme v plánu začít nejpozději v létě se zasíťováním jednotlivých
pozemků… proto bych poprosil, aby možní stavebníci zatím nenosili žádosti o pozemky,
neboť ještě nebyl zveřejněn záměr tyto pozemky odprodat. Tak ještě chvilku vydržte…
No a nakonec jen snad pár
slov k blížícím se nejkrásnějším svátků v roce… plné nebe
hvězd nad námi vede v čase
kolem Vánoc k osobnímu zamyšlení nad místem každého
z nás tady na zemi. Do této
sváteční atmosféry si navzájem přejeme přání radostných
Vánoc a přemýšlíme, co by
mělo být zdrojem této radosti.
Rád Vám to řeknu… Vánoce
jsou totiž radostné právě proto,
že přestáváme myslet na sebe
a plněji si uvědomujeme, co
pro nás znamenají ti druzí. Základním pravidlem by měl být
vztah úcty a správného postoje
k druhým lidem, vztah vzájemné lásky, pomoci a vzájemné
solidarity…

Rozsvícení vánočního stromu
4/2018

Dovolte mi, abych Vám popřál požehnané Vánoce prožité
ve společnosti svých nejbližších, svých přátel, ale i nás
všech, tak jak tady společně
žijeme v našem městě… a do
nového roku pevné zdraví, pohodu a splněná přání.
Ing. Vlastislav Drobílek
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
66. jednání rady města se konalo dne 19. 9. 2018 a rada města:
- schválila jako nájemce bytu č. 6, na ulici Tyršova 4, pana Ondřeje Shromáždila, bytem
Ivanovice na Hané,
- schválila bezúplatný převod pozemků od Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci, které jsou pod místními komunikacemi, p.č. 943/5 o výměře 257 m2 a p.č.
944/4 o výměře 48 m2 a pověřila starostu jednáním ve věci.
1. jednání rady města se konalo dne 7. 11. 2018 a rada města:
- schválila návrh smlouvy, která je uzavřena mezi Statutárním městem Brno – Městskou
policií Brno a městem Ivanovice na Hané o zajištění školení strážníků městské policie,
- neschválila odkoupení vodovodního řadu, o délce 837,07 m, který je umístěn na ulici
Osvoboditelů,
- schválila záměr odprodeje pozemku p.č. 3165, o výměře 1 815 m2, v k.ú. Chvalkovice na
Hané, za cenu 50,- Kč/m2,
- schválila umístění včelstev, Ing. Romana Slavíka, Ph.D., na pozemcích, které jsou ve
vlastnictví města, v k.ú. Ivanovice na Hané,
- doporučila zastupitelstvu města Ivanovice na Hané schválit pana Ing. Vladimíra Haumera, jako zastupitele města, který může při občanských obřadech užívat závěsný
znak,
- schválila poskytnutí finančních prostředků KČT Ivanovice na Hané, ve výši 5 000,- Kč, na
pořádání filmového festivalu outdoorových filmů,
- neschválila umístění kontejnerů na starý textil, které by poskytla Diakonie Broumov,
- schválila finanční příspěvek pro Klub PAPRSEK Vyškov, z.s., ve výši 10 000,- Kč, který
bude využitý na podporu poradny a půjčovny. Tyto finanční prostředky budou zahrnuty
do rozpočtu města na rok 2019,
- schválila finanční příspěvek pro Klub PAPRSEK Vyškov, z.s., ve výši 10 000,- Kč, který
bude využitý na podporu klubové činnosti dětí a mládeže. Tyto finanční prostředky budou
zahrnuty do rozpočtu města na rok 2019,
- schválila společnost FPO s.r.o. Blansko, jako dodavatele serveru Microsoft SQL server
2017 Standard, za nabídkovou cenu 179 467,- Kč s DPH,
- schválila zakoupení spisové služby SSL GINIS, od FPO s.r.o. Blansko, za nabídkovou
cenu 197 599,05 Kč s DPH,
- vzala na vědomí modernizaci telefonní ústředny a s tím spojený přechod k jedinému
poskytovateli telekomunikačních služeb v první polovině roku 2019,
- doporučila zastupitelstvu města Ivanovice na Hané schválit odprodej pozemků p.č.
894/27,o výměře 597 m2, p.č. 894/35, o výměře 590 m2, p.č. 594/52, o výměře 564 m2
a p.č. 894/53, o výměře 552 m2, vše v k.ú. Ivanovice na Hané za nejvyšší nabídkovou
cenu, minimální cena je stanovena úředním odhadem,
- doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p.č. 253/181, o výměře 3 m2,
a pozemek p.č. 3207, o výměře 1 m2, v k.ú. Chvalkovice na Hané.
2. jednání rady města se konalo dne 27. 11. 2018 a rada města:
- schválila žádost Unie Roska - reg. org. ROSKA PŘEROV, z.p.s. na přidělení finančních
prostředků, ve výši 5 000,- Kč, z rozpočtu města v roce 2019,
6
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-

schválila záměr odprodeje pozemků na ul. Nová za minimální cenu ve výši 1 200,- Kč/m2,
přesná výměra bude známa po opětovném zaměření pozemků,
schválila cenu za uložení optického kabelu do pozemků města za cenu 100,- Kč za běžný metr,
doporučila zastupitelstvu města schválit RO č. 4/218 vlastní,
schválila navržené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019,
schválila výhled hospodaření příspěvkových organizací na rok 2020 – 2021,
doporučila zastupitelstvu města udělit pravomoc radě města, při schvalování rozpočtových opatření, kdy nedojde k navýšení rozpočtu města v daném roce a bude se jednat
pouze o pohyb v jednotlivých kapitolách,
schválila bezúplatný pronájem prostor v budově DPS na čtení pro seniory,
schválila „Plán zimní údržby na zimní období 2018 – 2019“,
doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení ceny za sběr, třídění a svoz komunálního odpadu o 100,- Kč, tedy na 600,- Kč/rok,
schválila plán prací, postupu a termínu pro zajištění inventarizací a složení ÚIK,
schválila žádost Římskokatolické farnosti Ivanovice na Hané na poskytnutí finančního
daru ve výši 10 000,- Kč, který bude využit při pořádání Adventního koncertu,
schválila přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Ivanovice na Hané, v roce
2019, ve výši 350 000,- Kč, které budou Římskokatolickou farností Ivanovice na Hané
využity na opravu kostela,
schválila žádost ZUŠ Ivanovice na Hané na poskytnutí finančních prostředků, na rok
2019, která se týká plánovaných oprav v budově ZUŠ, ve výši 1 mil Kč,
schválila cenu průkazu malého diváka, na rok 2019, ve výši 150,- Kč/rok,
schválila návrh finančního odboru na odpis nedobytných pohledávek ve výši 18 635,- Kč,
schválila návrh na odprodej traktorového přívěsu za nejvyšší nabídkovou cenu – nejnižší
nabídková cena činí 15 000,- Kč.
Ing. Jan Kovář, tajemník MěÚ

USNESENÍ
Z USTAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉHO
zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané, konaného
dne 1. listopadu 2018 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu na ustavujícím veřejném zasedání Zastupitelstva města Petra Buriana a Ing. Vladimíra Haumera, zapisovatelkou Šárku Němcovou.
pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města.
pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení.
4/2018
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje mandátovou komisi ve složení MVDr. Michaela Trněná,
Ing. Jozef Konkol a Dušan Vaculík.
pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje volební komisi ve složení Mgr. Ing. Ivana Lasovská, Zdeněk
Dostálek a Ing. Tomáš Vrána.
pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona 128/2000 Sb. o obcích, určuje, že pro výkon funkce starosty města a místostarosty města budou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolnění.
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 2
Zastupitelstvo města schválilo usnesení.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty a tří členů Rady města postupem
uvedeným předsedajícím.
pro:14
proti: 0
zdržel se: 1
Zastupitelstvo města schválilo usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí starostou Ing. Vlastislava Drobílka.
pro: 12
proti: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí místostarostou MVDr. Josefa Lysáka.
pro: 10
proti: 3
Zastupitelstvo města schválilo usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí členem rady Mgr. Ing. Ivanu Lasovskou.
pro: 10
proti: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí členem rady Ing. Romana Zápařku.
pro: 11
proti: 1
Zastupitelstvo města schválilo usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí členem rady Petra Buriana.
pro: 10
proti: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení.

zdržel se: 5

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru Ing. Petra Vinklárka.
pro: 14
proti: 0
zdržel se: 1
Zastupitelstvo města schválilo usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru Ing. Jozefa Konkola.
pro: 13
proti: 1
zdržel se: 1
Zastupitelstvo města schválilo usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města tyto měsíční odměny:
člen zastupitelstva
600,- Kč
člen výboru, komise
800,- Kč
člen rady
1.800,- Kč
předseda výboru nebo komise
1.500,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení.
Zpracovala: Šárka Němcová
* Upraveno vzhledem k ochraně osobních údajů.
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VÝSLEDKY VOLEB
VÝSLEDKY VOLEB do Zastupitestev obcí
konané na území ČR ve dnech 05. 10. – 06. 10. 2018
Počet volených členů zastupitelstva:
Počet volebních obvodů:
Počet volebních okrsků:

15
1
3

Obec Ivanovice na Hané, celkem okrsků: 3
voličů v seznamu
volební účast v %
Pořadí
01
02
03
04
05
06

2 364
45,69

vydané obálky 1 080
platné hlasy
14454

název strany
Křesť. demokratická unie – Čs. strana lidová
Občanská demokratická strana
NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA
Komunistická str. Čech a Moravy
ZA SPOK. OBČANY IVANOVIC A CHVALKOVIC
Česká str. sociálně demokratická

odevzdané obálky 1 078

počet hlasů
4 530
2 962
2 801
1 633
1 589
939

%
31,34
21,95
19,37
11,29
10,99
6,49

Okrsek č. 1 - Ivanovice na Hané
voličů v seznamu
volební účast v %
Pořadí
01
02
03
04
05
06

1 019
43,18

vydané obálky 440
platné hlasy
5 955

název strany
Křesť. demokratická unie – Čs. strana lidová
NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA
Občanská demokratická strana
Komunistická str. Čech a Moravy
ZA SPOK. OBČANY IVANOVIC A CHVALKOVIC
Česká str. sociálně demokratická

odevzdané obálky

počet hlasů
1 856
1191
1116
657
629
506

440

%
31,17
20,00
18,74
11,03
10,56
8,50

Okrsek č. 2 - Ivanovice na Hané
voličů v seznamu
volební účast v %
Pořadí
01
02
03
04
05
06
10

967
50,67

vydané obálky
platné hlasy

490
6 576

název strany
Křesť. demokratická unie – Čs. strana lidová
NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA
Občanská demokratická strana
Komunistická str. Čech a Moravy
ZA SPOK. OBČANY IVANOVIC A CHVALKOVIC
Česká str. sociálně demokratická

odevzdané obálky 488

počet hlasů
2 223
1 432
1 377
635
600
309

%
33,80
21,78
20,94
9,66
9,12
4,70
4/2018
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Okrsek č. 3 - Chvalkovice na Hané
voličů v seznamu
volební účast v %
Pořadí
01
02
03
04
05
06

378
39,68

vydané obálky
platné hlasy

150
1 923

název strany
Občanská demokratická strana
Křesť. demokratická unie – Čs. strana lidová
ZA SPOK. OBČANY IVANOVIC A CHVALKOVIC
Komunistická str. Čech a Moravy
NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA
Česká str. sociálně demokratická

odevzdané obálky 150

počet hlasů
469
451
360
341
178
124

%
24,39
23,45
18,72
17,73
9,26
6,45

Zvolení zastupitelé města – seřazeno dle počtu získaných hlasů
P.
Jméno kandidáta
Poč. hl. Název strany
01 Ing. Vlastislav Drobílek
586
Křesť. demokrat. unie – Čs. strana lidová
02 Ing. Mgr. Ivana Lasovská
420
Křesť. demokrat. unie – Čs. strana lidová
03 Ing. Roman Zápařka
390
Křesť. demokrat. unie – Čs. strana lidová
04 Ing. Tomáš Vrána
355
NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA
05 Dušan Vaculík
351
Křesť. demokrat. unie – Čs. strana lidová
06 MVDr. Josef Lysák
347
Občanská demokratická strana
07 Petr Burian
329
Občanská demokratická strana
08 Ing. Radek Vrána
320
NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA
09 Jiří Procházka
313
Křesť. demokrat. unie – Čs. strana lidová
10 MVDr. Vlastimil Pospíšil
307
Občanská demokratická strana
11 MVDr. Michaela Trněná
243
NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA
12 Ing. Petr Vinklárek
219
ZA SPOKOJENÉ OBČANY IVAN. A CHV.
13 Zdeněk Dostálek
183
Komunistická strana Čech a Moravy
14 Ing. Jozef Konkol
181
Komunistická strana Čech a Moravy
15 Karel Johanneser
103
Česká strana sociálně demokratická
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KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Slavnostního vítání nových občánků našeho města do života
dne 20. 10. 2018 se zúčastnili rodiče:
Petr a Barbora Pospíšilíkovi se synem Tomášem,
Patrik Vybíral a Jarmila Baňková s dcerou Sofií,
Pavel Rosák a Pavlína Horákovy s dcerou Natálií,
Radim a Jitka Hanákovi s dcerou Lucií,
Jiří a Eva Šimkovi se synem Davidem,
Pavel Martinovský a Kateřina Jandová s dcerou Stellou,
Martin a Nikola Ševčíkovi se synem Matyášem,
Lukáš Bauer a Nikola Vidlářová se synem Vojtěchem,
Lukáš a Petra Daňkovi s dcerou Kateřinou.
Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem o vítání nově narozených dětí do života v obřadní síní MěÚ Ivanovice na Hané, aby se hlásili na matrice městského úřadu v průběhu celého roku, případně na tel. 517 325 669.
Marie Konečná, matrikářka

Zpracováno podle regionálního tisku.

Opustili nás…
Ivanovice na Hané
Zdeněk Grmela
Karel Vilímovský
Amálie Patloková
Vojtěch Krchňák
František Zapletal

32 let
87 let
93 let
72 let
88 let

† 30.09.2018
† 16.10.2018
† 31.10.2018
† 13.11.2018
† 19.11.2018

Dne 29. 11. 2018 zemřel pan Stanislav Dvořák,
nejstarší občan našeho města, ve věku 98 let.

Občané spjatí s Ivanovicemi na Hané
Drahomíra Kratochvílová
Cesarová Božena, roz. Strýčková (Praha)
Věra Hladká (Moravské Málkovice)

95 let
63 let

018
† 24.10.2018
† 24.09.2018
† 30.11.2018

Vyjadřujeme všem pozůstalým upřímnou soustrast.
12
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VZPOMÍNKA
Dne 29. 11. 2018 jsme si připomněli 1. výročí úmrtí
pana Slavoje Zvolského,
starosty Ivanovic na Hané (1990-1998).
Dne 30. 12. 2018 si připomeneme 5. výročí úmrtí
pana Doc. PhDr. Miloše Kadlčáka CSc.
dlouholetého zastupitele a radního města Ivanovice na Hané.
S úctou vzpomínají spolupracovníci z městského úřadu.
Hred.

NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
BELETRIE:
Petra Dvořáková: Každý má svou lajnu - Příběh dvojčat Adama a Kateřiny, kteří sice
žijí především florbalem, ale nejvíc je trápí napjaté vztahy mezi rodiči.
Martina Leierová: Dům s vypůjčeným výhledem - První román novinářky Martiny Leierové v sobě spojuje dramatický příběh s detektivní zápletkou, psychologickou prózu o hledání
sebe sama, stejně jako dobrodružné cestování po Japonsku a poznávání jeho kultury.
Zoe Hardwicke: Strážní andělé - Cherri sní o rodině, o bohatém a úspěšném manželovi. Zdá se, že právě takového našla v doktoru Nashovi, se kterým se počítá na místo
primáře. Idyla i láska však trvají jen do chvíle, než Nash svede na Cherri tragickou chybu,
která má za následek smrt pacienta. Brzy vyjde najevo, že fatálních omylů je víc.
Linda Howard: Klid před bouří - Válečný veterán Dare se v Montaně začne živit jako
průvodce divočinou. Stejnou živnost má i Angie, jeho krok jí bere zákazníky. Při jedné výpravě po stopě nebezpečného medvěda někdo chladnokrevně zabije jejího klienta a Angie
se dá na útěk. Dare právě táboří poblíž, přispěchá jí na pomoc – a oba společně čelí jak
rozzuřené šelmě, tak nevyzpytatelnému vrahovi.
David Morrell: Stopy mizí v mlze - Geniální, leč nechvalně proslulý konzument opia
Thomas de Quincey spolu se svou dcerou Emily a společníky ze Scotland Yardu se utkají
s nepřítelem s vrahem, který si vybírá oběti v horní vrstvě britské společnosti. Důkazy totiž
naznačují, že poslední obětí má být samotná královna Viktorie..
Elizabeth Lowell: Všem na očích - Lacey zdědila po dědečkovi několik obrazů, které
znázorňují brutální výjevy. Začne pátrat po dědečkově minulosti a seznámí se s charismatickým Ianem, který jí pomáhá rozkrýt rodinná tajemství. Rázem se však oba stanou
terčem řady útoků…
4/2018
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Melita Denková: Poslední láska Václava II. - Král Václav chystá sňatek s princeznou Rejčkou, jímž získá polskou korunu. Nenapadlo by ho, že když na hradě potká dívku
Anežku, bláznivě se do ní zamiluje a svou novomanželku pošle do vyhnanství. Hradu
i královu srdci na čas vládne krásná Anežka, ale královna Rejčka se vrací - a karta se
obrátí.
Oldřiška Ciprová: Bílá princezna - Na Pražský hrad přijede Kunhuta Štaufská, nevěsta pro kralevice Václava. Kvůli jejímu vzhledu jí přezdívají Běluška. Od prvního momentu je ženichem oslněna, ale vycítí, že ona ho vůbec nezaujala. V cizím prostředí se dívka
stane snadným cílem intrik. Bude jen na Václavovi, zda ji ochrání a zda se pro ni najde
místo v jeho srdci.
Julie Garwood: Rychlá jízda - Cordelii Caneovou od útlého dětství s láskou vychovával její otec, neboť matka zemřela při autonehodě. Když utrpěl těžký srdeční záchvat,
Cordelii to velice zdrtilo. K jejímu žalu se navíc přidal zmatek, který ji zachvátil, jakmile
odhalila šokující pravdu o matčině smrti. Chce se dovědět víc o ženě, která ji porodila…
John Lutz: Šílenství - V hotelovém pokoji bylo nalezeno šest zavražděných žen,
z toho pět studentek. Soukromý detektiv Frank Quinn se s tímto sadistickým šílencem
setkal už před lety. Oba si z tehdejšího střetu odnesli nezhojenou jizvu.
Václav Gruber: Z tebe peklo ráj - Erika je úspěšná atraktivní žena. Má za sebou nevydařené manželství a řadu vztahů, proto se raději věnuje kariéře, a když zatouží po mužské
náruči, řídí se pravidlem: Co je v domě, není pro mě. A tak se důsledně vyhýbá vztahům se
spolupracovníky a pacienty. Zaskočí ji však něco úplně jiného…
M. R. Hall: Pohřešovaní - Dva mladí britští studenti zmizí beze stopy. Co všechno
může odhalit vyšetřování a co všechno vyjde na povrch při hledání pravdy?
Vladislava Hoffmannová a Eva Bacigalová: Odsouzený: příběh zoufalé matky Lukáš byl vytouženým a milovaným synem. Měl rád sport, vystudoval střední školu a otvíraly se mu dveře do světa filmu. Ale Lukáš sáhl po droze a ta ho dostala až na úplné
dno. Z nadějného studenta se stal bezdomovec, narkoman a násilník. Ale kniha je hlavně
příběhem ženy – zoufalé matky…
Morgan Matson: Léto na druhý pokus - Poslední léto, které by mělo trvat navěky...
táta přijde s novinou, že mu zbývá pár týdnů života a přeje si poslední léto strávit v domku
u jezera, dcera se tu pokouší napravit, co před lety provedla. Každý si zaslouží druhý pokus - rodina, kamarádi i láska.
S. J. Bolton: Volavka - Slovutnou univerzitou se plíží smrt. Umírají především dívky
a vždy odcházejí ze světa vlastním přičiněním. Když se však začne o celou věc zajímat policie, vyjde najevo, že psychologický profil, pohyb po sociálních sítích a aktivity zemřelých
vykazují shodné rysy. Je možné, že je někdo k sebevraždě dohnal?
Tess Stimson: Manželka, která utekla - Také máte občas pocit, že byste si potřebovala vzít volno od života? Kate Forrestová má pocit, jako by byla neviditelná. Svého
14
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manžela Neda má opravdu ráda, ale on si snad ani neuvědomuje, že je živá. Z roztomilých
dětí vyrostli hádaví puberťáci, kteří ji většinu času ignorují...
Jeffery Deaver: Hodinář - Za mrazivé prosincové noci, kdy na černé obloze nad New
Yorkem září úplněk, jsou brutálně zavražděni dva lidé. Jejich trýznivou smrt doprovází
cynická pachatelova vizitka: hodinky s ciferníkem ve tvaru měsíce. Vyšetřování se ujímá
Lincoln Rhyme se svým týmem. Na dopadení šíleného „Hodináře“ má jen několik hodin,
poněvadž pachatel dal jasně najevo, že další útok je otázkou striktně vymezeného času...
Johathan Kellerman: Důkaz - Ta vila byla sice rozestavěná, ale i přesto se v prominentní čtvrti tyčila jako symbol okázalého luxusu. V takovém sídle je snadné vést sladký
život - ale místo toho tam došlo ke dvojnásobné vraždě. Zastřelený muž a uškrcená žena,
které vrah naaranžoval do bizarního posmrtného objetí. Ten pohled otřásl i detektivem
Milem Sturgisem, který je na drsnou podívanou za léta policejní praxe zvyklý. Je mu hned
jasné, že k dopadení tohoto vraha bude potřebovat pomoc Alexe Delawarea.
Martina Cole: Pomsta - Michael Flynn je nedotknutelný. Ve světě, kde vládne síla,
peníze a násilí, dosáhl všeho, co kdy chtěl. Svému impériu vládne železnou rukou a nikdo
nepochybuje, že se stane novým vládcem londýnského podsvětí. Michael je zkrátka muž,
ze kterého si nikdo nechce udělat nepřítele. Neměla by se o to pokoušet ani jeho dcera
Jessie...
John Lutz: Noční pavouk - Každá z jeho obětí zemřela za zamčenými dveřmi vlastního bytu: svázána a ubodána. Žádná však nedokázala policii poskytnout jediné vodítko.
K sérii nevysvětlitelných vražd je povolán Thomas Horn, detektiv ve výslužbě. Usilovně se
snaží rozplést krvavou pavučinu, ale místo toho se do ní zaplétá. Zato noční pavouk je na
svou další oběť připraven…

NAUČNÁ LITERATURA
Martin Velíšek: Můj stát: putování za českými patrony - Kdo jsou nejvýznamnější patroni a světci naší země? Kým byli za života a jaký význam měli a mají pro naši zemi a pro
evropskou civilizaci? Český lev v této knize seznamuje děti s Cyrilem a Metodějem, se svatou
Ludmilou, svatým Václavem a mnoha dalšími význačnými postavami. Prostřednictvím osudů
světců zároveň provede čtenáře českými dějinami a obohatí jejich znalosti o to, co v učebnicích nebývá.
Karen Sullivanová: Fantastické dorty - Báječné dorty! Naučíte se, jak používat modelovací hmotu, jako je marcipán, fondán, máslová poleva, temperovaná čokoláda a bílková poleva. Můžete si vyzkoušet více než 100 technik zdobení popsaných krok za krokem a doplněných tipy profesionálů, aby každá byla stoprocentně spolehlivá.

KNIHY PRO DĚTI:
Alena Wagnerová: Jak Marta zkrotila draka - V knize pro děti zpracovala renomovaná spisovatelka Alena Wagnerová pro dnešní dobu velmi inspirativní provensálskou
4/2018
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legendu o svaté Martě. V pohádkách a pověstech bývá boj s draky zpravidla záležitostí
mužů, zmíněná legenda je v tomto výjimkou.
Daniela Fischerová: Bylum nebylum - V městečku Ostrovín se dějí divné věci.
Nejprve zmizí místní zámek a pak je unesena malá Pavlínka Karafiátová. Své v tom
hraje starobylá magie, ale také prachobyčejná závist a chamtivost jistého Chrudoše
Kudrholce. Na světě totiž existují dvě vzácné knihy, kniha tvoření Bylum a kniha boření Nebylum. Kdo je má obě v držení, oplývá neuvěřitelnou mocí. Ale také toho může
hodně pokazit…
Dominik Landsman: Lapuťák a kapitán Adorabl - Dobrodružný příběh obyčejného
kluka Čeňka, který zažívá s kapitánem Adorablem v Sedmimoří při cestě za neobyčejným tvorem lapuťákem.
Pavel Šrut: Velká kniha českých pohádek - Svět víl a kouzelníků, skřítků a vodníků, statečných princů a krásných zakletých princezen, hloupých i prohnaných čertů,
venkovských chasníků a lidožravých obrů - tak pestrý a kouzelný je pohádkový svět,
který najdete v této knížce
Daniela Fischerová: Martina na cestě kolem světa - Pomocí nalezeného kouzelného deníku se Martin, Tomáš a Katka podívají postupně do různých zemí šesti kontinentů. V Egyptě se děti projedou po poušti na velbloudech, v Riu de Janeiru se zúčastní
karnevalového průvodu a čeká je ještě spousta dalších dobrodružství. Po každém cestovatelském vyprávění následuje dvoustránka nových informací.
Daniela Nováková: Ema a lesní zvířátka - Co se stane, když se malá holčička Ema
rozhodne, že půjde do lesa za zvířátky? Les je místo, kde se skrývá mnoho překvapení,
ale Ema se může setkat i s nebezpečím. Při své cestě potká hladového ježka, nevlídného jezevce i chytrou paní sovu, která jí vypráví o obyvatelích lesa. Když se večer začne
stmívat, budeme držet Emě palce, aby se v pořádku vrátila domů.
Terry Deary: Švindlova uličnická akademie. Geniální plán - Všichni bohatí lumpové, kteří si s neskrývanou radostí pakují kapsy penězi na úkor chudých a poctivých
lidí, jsou nadšeni. Otevírá se totiž nová banka, ve které budou jejich kulaťoučké penízky v bezpečí před všemi nenechavci. Jenže Tomáš Fuk a jeho spolužáci ze Švindlovy uličnické akademie už mají plán. Geniální plán! Půjde o největší bankovní loupež
všech dob.
Robin Král: Co mají na práci myšky a myšáci - Do rukou se vám dostala interaktivní knížka určená především předškolním dětem k rozvíjení jejich řečových schopností.
Na velkých obrázcích si můžou hledat, co myšky a myšáci a spousta dalších zvířat mají
zrovna na práci, a k tomu si zaveršovat s humornými básničkami Robina Krále, které
ilustrace doprovázejí.
Více novinek najdete na http://www.knihovnaivanovicenahane.wz.cz
On-line katalog: http://knihovna.ivanovicenahane.cz/
Ivana Bednářová, knihovnice
16
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE - FOTOREPORTÁŽ

Divadelní komedie Hexenšus 9. 10. 2018

Divadelní komedie Hexenšus 9. 10. 2018

Divadelní komedie Hexenšus 9. 10. 2018

Oslava 100 let Československa
28. 10.2018

Oslava 100 let Československa
28. 10.2018

Oslava 100 let Československa
28. 10.2018
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Don Quijote de la Ancha, KD 8.11.2018

Don Quijote de la Ancha, KD 8.11.2018

Mikulášský trh 1. 12. 2018

Mikulášský trh 1. 12. 2018

Tvořivá dětská dílnička, KD 1. 12. 2018

Tvořivá dětská dílnička, KD 1. 12. 2018
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Vánoční prodejní výstava,
KD 1. - 4. 12. 2018

Vánoční prodejní výstava,
KD 1. - 4. 12. 2018

Pohádky z pařezové chaloupky,
KD 1. 12. 2018

Pohádky z pařezové chaloupky,
KD 1. 12. 2018

Rozsvěcení vánočního stromu 1. 12. 2018

Rozsvěcení vánočního stromu 1. 12. 2018
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Rozsvěcení vánočního stromu 1. 12. 2018

Rozsvěcení vánočního stromu 1. 12. 2018

Rozsvěcení vánočního stromu 1. 12. 2018

Rozsvěcení vánočního stromu 1. 12. 2018

Adventní koncert, kostel sv. Ondřeje
2. 12. 2018

Adventní koncert, kostel sv. Ondřeje
2. 12. 2018
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PŘIPRAVUJE SE…
neděle 16. prosince
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
6. skautský oddíl z Ivanovic na Hané Vás zve na tradiční předávání Betlémského světla
před kostelem v Ivanovicích na Hané u jesliček od 8.30 do 10.00 hod.
středa 19. prosince
ŽÁKOVSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
V sále ZUŠ od 16.30 hod., vystoupí žáci a učitelé školy. Vstupné dobrovolné. Srdečně zve
ředitelství ZUŠ Ivanovice na Hané a Spolek rodičů při ZUŠ.
pátek 21. prosince
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ v Synagoze
Synagoga (Husův sbor) od 18 hod. Po programu bude malé občerstvení (vánoční punč).
Pořadatel Apoštolská církev.
pondělí 1. ledna
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ na Palackého náměstí v 18 hod.
sobota 6. ledna
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tradiční finanční sbírka pořádaná Charitou ČR, opět u vašich dveří zazvoní Tříkrálový koledníci a budou žádat o příspěvek pro potřebné a lidi v nouzi.
středa 30. ledna
POLOLETNÍ KONCERT ZUŠ
Kulturní dům v 16.30 hod. Vstupné dobrovolné.
čtvrtek 7. února
DIVADELNÍ KOMEDIE ČARODĚJKY V KUCHYNI
Kulturní dům v 19.00 hod. Obsazení: Veronika Žilková, Michaela Dolinová, Vincent Navrátil
(Ladislav Ondřej), Milan Duchek. Vstupné: v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč. Předprodej vstupenek probíhá v Městské knihovně Ivanovice na Hané, tel. 517 363 397.
pondělí 25. února
ZÁBAVNÝ POŘAD – ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE
Kulturní dům v 19.00 hod. Vstupné 350 Kč. Předprodej vstupenek probíhá v Městské
knihovně Ivanovice na Hané, tel. 517 363 397.
neděle 3. března
DIVADELNÍ POHÁDKA O TLUSTÉM PRADĚDEČKOVI
v podání Divadla Haná. Kulturní dům v 15.00 hod. Předprodej vstupenek bude v Městské
knihovně Ivanovice na Hané, tel. 517 363 397.
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4. - 6. dubna
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Ivanovice na Hané vyhlašují Humanitární sbírku
použitého ošacení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, obuvi, hraček, knih, menších elektrospotřebičů a dalších věcí denní potřeby.
Sběrné místo: Kulturní dům - ŠATNA PRO ÚČINKUJÍCÍ. Sbírka bude probíhat denně
v době od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o zasílání pozvánek na kulturní a společenské
akce e-mailem, aby se hlásili na městském úřadě, v kanceláři č.1 u paní Gabriely Hladké,
e-mail: g.hladka@ivanovicenahane.cz nebo tel. 517 325 661.
Hred.

PLESOVÁ SEZÓNA V IVANOVICÍCH NA HANÉ
Předkládáme vám seznam plesů, které se v Ivanovicích na Hané uskuteční v měsících
lednu a únoru 2019. Doufáme, že si z této nabídky vyberete a přijdete se pobavit a odpočinout
od všedních starostí. Srdečně Vás zvou a na vaši účast se těší pořadatelé.
V tomto přehledu jsou uvedeny plesy, které byly nahlášeny na Městský úřad v Ivanovicích
na Hané k 4. prosinci 2018.
sobota 5. ledna 2019

Dětský KARNEVAL v 14.00 hod.
- pořádá Město Ivanovice na Hané
- pro děti je připraven zábavný program, hry a soutěže.

sobota 19. ledna 2019

MĚSTSKÝ SPOLEČENSKÝ PLES
- pořádá Město Ivanovice na Hané
- hraje kapela Láska Agency
- občerstvení a předtančení připraveno.

pátek 25. ledna 2019

POSEZENÍ PRO SENIORY v 17 hod.
- pořádá TJ Sokol a město Ivanovice na Hané
- v kulturním domě
- hudba zajištěna.

sobota 26. ledna 2019

Tradiční sokolské ŠIBŘINKY
- karneval pro dospělé
- pořádá TJ Sokol Ivanovice na Hané
- v kulturním domě
- hraje kapela No Problem.

sobota 16. února 2019

HASIČSKÝ BÁL
- pořádá Sbor dobrovolných hasičů Ivanovice na Hané
- v kulturním domě
- Hudební skupina Láska Agency.
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sobota 23. února 2019

Dětské RADOVÁNKY v 14.00 hod.
- pořádá TJ Slovan Ivanovice na Hané
- v kulturním domě
- hudba zajištěna.

* Pokud není uveden čas, akce začíná ve 20.00 hod.
Hred.

POZVÁNKA DO NAŠEHO KINA
Vážení spoluobčané, naši věrní návštěvníci našich kin, vánoční svátky již klepou na dveře
a konec roku se nezadržitelně blíží. Čeká na nás spousta krásných zážitků, dárků a volna
u rozzářených stromečků. K vánoční pohodě, chceme v prosinci přispět i my pestrou filmovou
nabídkou a pozvat vás nejen mezi svátky na filmová představení. Pro naše malé a věrné
diváky, bude mimořádná projekce 28. 12. 2018 v 15 hodin. V měsíci lednu roku 2019, kino
z důvodu společenských akcí v KD nebude a provoz zahájíme pravidelnými nedělními
projekcemi v měsíci ÚNORU 2019.
V roce 2018 jsme odehráli 54 představení, která navštívilo 1433 diváků (stav k 30. listopadu).
Rovněž i provoz letního kina, byl zajištěn po oba prázdninové měsíce. Na základě vašich
připomínek jsme změnili hrací den ze středy na pátek, což se projevilo ve vyšší návštěvnosti,
zejména z okolí. Podařilo se zajistit i premiérové filmy, což není u kina naší kategorie
jednoduché, některé filmy měli velký divácký úspěch – TÁTOVA VOLHA, toto představení
zhlédlo 133 diváků. Děkujeme za Vaši návštěvu.
V roce 2019 budeme od února opět pokračovat v pravidelných nedělních projekcích, jak se
nám osvědčilo, a to v 15 hod pro mládež a v 19 hod pro dospělé. Věřím, že se nám opět podaří
i v nadcházejícím roce naplnit programovou nabídku kvalitními tituly a vám nabídnout hezké
zážitky z obou našich kin i z premiérových filmů, které se vždy snažíme pro vás co nejdříve
zajistit, a věřím, že budete odcházet spokojeni.
Poděkování patří všem, kteří se na provozu našich kin podílejí a zejména městu, které
kino provozuje.
V měsíci prosinci je možno prolongovat v pokladně kina, která je otevřena 30 min před
každým představením „Průkaz klubu mladého diváka“. Pro rok 2019 je radou města stanovena
výše poplatku 150 Kč na dítě a kalendářní rok.
Všem spoluobčanům i našim divákům chci popřát krásné a klidné prožití vánočních svátků
a v Novém roce hodně štěstí, lásky, zdraví a úspěchů v osobním životě.
Jiří Heroudek, vedoucí kina
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – informace pro občany
Harmonogram vývozu směsného
komunálního a tříděného odpadu v době
vánočních svátků a v novém roce
52. týden 2018
Pondělí 24. 12. 2018 – budu probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svoz. plánu.
Úterý 25. 12. 2018 – nebudou probíhat vývozy odpadu.
Středa 26. 12. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu z 25. 12. 2018.
Čtvrtek 27. 12. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu z 26. 12. 2018.
1. týden 2019
Pondělí 31. 1. 2018 – budu probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svoz. plánu.
Úterý 1. 1. 2019 – nebudou probíhat vývozy odpadu.
Středa 2. 1. 2019 – budou probíhat vývozy odpadu z 1. 1. 2019.
Čtvrtek 3. 1. 2019 – budou probíhat vývozy odpadu z 2. 1. 2019.
Sběrné dvory budou 24. 12. 2018, 25. 12. 2018, 26. 12. 2018, 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 pro
veřejnost uzavřeny. Odpady bude možné na sběrné dvory odevzdat v následujících dnech.
Sběrné dvory budou otevřeny 22. 12. 2018, 27. 12. 2018, 27. 12. 2018 a 29. 12. 2018.
Více informací je možné získat na webových stránkách RESPONO.
RESPONO, a.s.

SBĚRNÝ DVŮR Ivanovice na Hané – otevírací doba:
Pondělí: 13.00 – 18.00 hod.
Středa: 13.00 – 18.00 hod.
Sobota: 08.00 – 12.00 hod.

SVOZ Bio odpadu v Ivanovicích na Hané
a místní části Chvalkovice na Hané
prosinec

1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí)

leden

1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí)

únor

1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí)

březen

1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí)

24

4/2018

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

VODOVODY A KANALIZACE VYŠKOV, a.s. - informují
Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2019
Představenstvo společnosti na svém zasedání 8. 11. 2018 posoudilo všechny závazné
podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající
z povinností z přijatých dotací. Dochází ke zvýšení ceny u vodného o 2,30 Kč/m3 (včetně
DPH) a stočného o 1,15 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb
ke zvýšení o 3,45 Kč/m3 (včetně DPH), což znamená nárůst cen o 3,95 %. Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den, resp. 32 m3/rok), kterému je účtováno vodné i stočné, zaplatí
o 111 Kč za rok více. Jsme přesvědčení, že při důležitosti vodárenských služeb pro život
každého z nás, budou ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými
službami stále přijatelné.
Současně je nutné zdůraznit, že v minulosti úspěšně provedená konsolidace finančních
analýz dotovaných projektů u Státního fondu životního prostředí ČR a důsledné řízení nákladů umožnilo čtyři roky nezvyšovat cenu stočného (v letech 2014–2017) a dva roky cenu
vodného (v letech 2016–2017).
Ceny platné od 1. 1. 2019
bez DPH (Kč/m3)
Vodné
Stočné
Celkem vodné a stočné

41,72
37,28
79,00

včetně 15 % DPH
(Kč/m3)
47,98
42,87
90,85

cena vodného je za 1 m3, tj. 1.000 litrů odebrané pitné vody
cena stočného je za 1 m3, tj. 1.000 litrů odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace
Spotřeba k 31. 12. 2018 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost
stav vodoměru k 31. 12. 2018 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však
musí učinit nejpozději do 2. ledna 2019, a to výhradně prostřednictvím webových stránek
www.vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře
a datum odečtu 31. 12. 2018. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než
31. 12. 2018 nebudou zpracovány.
Provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období od 17. 12. do 28. 12. 2018 od 7.00 do 14.00 hodin. Dne 31. 12. 2018 bude zákaznické
centrum uzavřeno. Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2019.
Ing. Vladimír Kramář, ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
4/2018
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SENIOŘI SOBĚ
PREVENCE KRIMINALITY – RADY A DOPORUČENÍ

Občanský zákoník (změny 2014)
Právo rozhodnout o majetku (pokračování)
Způsob odkázání pozůstalosti:
Dědění je nabývání dědictví po smrti zůstavitele. Dědické tituly
jsou seřazeny podle jejich významu, tzn. silnějšího dědického práva.
Dědění z dědické smlouvy má tedy přednost před děděním ze
závěti a dědění ze zákona se týká pouze pozůstalosti nebo té její části,
o níž zůstavitel nepořídil dědickou smlouvu nebo závěť.
Dědici se dělí na dědice
• z dědické smlouvy,
• ze závěti (testamentární),
• a ze zákona (zákonní).
Dědici ze závěti mohou být fyzické i právnické osoby, dědici z dědické smlouvy a ze
zákona mohou být jen osoby fyzické. Zatímco dědicem určeným zůstavitelem může být
kdokoliv (příbuzní, cizí lidé, firmy, spolky, obce atd.), okruh dědiců ze zákona je přesně
vymezen. Zákon dělí tyto dědice do 6 tříd (dříve byly 4 skupiny). Přibyla třída 5. a 6., která
zahrnuje prarodiče a prasestřenice a prabratrance. Došlo tak k výraznému rozšíření celkového okruhu možných dědiců, což by mělo vést k tomu, že jen výjimečně nebude nikdo,
kdo by nedědil.
Dědění ze zákona
Je postup, jak se nabývá majetku po zemřelém, který neučinil sám žádné pořízení (rozhodnutí) pro případ smrti – nenapsal závěť, neuzavřel dědickou smlouvu apod. Zákonodárce
stanovením dědění ze zákona vytváří pomocný systém, kterým jednak podporuje majetkovou kontinuitu v rodině a zároveň tak pomáhá překlenout fakt, že řada lidí zemře, aniž jakkoli
dala najevo svoji vůli, ať již nechtěli, či nemohli (např. náhlá úmrtí).
Dědici ze zákona se řadí do 6 tříd podle blízkosti příbuzenského vztahu se zemřelým.
V první třídě jsou ti nejbližší – děti a manžel(ka), v šesté naopak ti nejvzdálenější – prabratranci a prasestřenice. Dědici z vyšších tříd dědí, pokud v nižších třídách nikdo není. Například pokud děti zemřely, zůstavitel nebyl ženatý atd.
Nepominutelní dědici
Jedná se o dědice, kteří mají mezi dědici výsadní postavení. Nepominutelnými dědici
jsou pouze děti zůstavitele, a nedědí-li ony, tak dědí jejich další potomci (tzv. právo reprezentační). Výlučnost této skupiny se projevuje tím, že jim z pozůstalosti náleží povinný díl, který
musí zůstat zcela nezatížen (např. odkazy).
Velikost povinného dílu závisí na věku nepominutelného dědice. U nezletilého činí minimálně ¾ jeho zákonného dědického podílu, u zletilého ¼ jeho zákonného dědického podílu.
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Oprávnění dědici
Oprávněný dědic má dědické právo, které vzniká smrtí zůstavitele, pokud dědic v době
smrti zůstavitele žije. Jedinou výjimkou tvoří tzv. nasciturus – tedy dítě, které je v okamžiku
smrti zůstavitele počaté, musí se narodit živé. Takovému dítěti se říká pohrobek. Obdobně
právnická osoba může dědit, pokud v době smrti zůstavitele existuje nebo vznikne nejpozději
do roka po jeho smrti.
Odkazovníci
Odkazovníci tvoří další okruh osob, které mohou nabýt majetek z pozůstalosti. Jejich
postavení je obdobné postavení dědiců s tím rozdílem, že neodpovídají za dluhy zůstavitele
a nejsou účastníky dědického řízení.
Opominutý dědic
Opominutým dědicem je nepominutelný dědic, který sice nebyl zůstavitelem vyděděn, ale
zároveň není zohledněn v závěti. Závětí tedy zůstavitel určil celou pozůstalost jiným dědicům,
než svým potomkům. Tehdy se nezletilým potomkům musí dostat jejich povinný díl.
Pominutelný dědic
Pominutelnými dědici jsou všechny ostatní osoby, s výjimkou potomků zůstavitele. Tedy
všichni ostatní příbuzní včetně manželky i jakékoliv další nepříbuzné osoby.
Výše povinného dílu
Při stanovení výše povinného dílu se nevychází pouze z hodnoty pozůstalosti. Zároveň se
provádí i tzv. započtení na povinný díl. Fakticky to znamená, že se zohlední i to, co nepominutelný dědic obdržel bezplatně od zůstavitele za dobu tří let před jeho smrtí (zůstavitel může
stanovit i lhůtu delší), jaké dluhy za něj zaplatil a některé další úlevy. Obvyklé dary (Vánoce,
narozeniny apod.) se však nepočítají. Provedení zápočtů ale nezakládá povinnost něco vydat.
Musí se vyplatit
Povinný díl však neznamená, že by nepominutelný dědic měl nárok na majetek z pozůstalosti, který dědí dědici z dědické smlouvy či určení v závěti. Má pouze právo na peněžní
částku rovnající se hodnotě povinného dílu, která jim musí být ostatními dědici vyplacena.
Je-li tato částka velká, může soud povolit splátky. Nepominutelní dědici mají možnost dohodnout se s ostatními dědici na jiné výši podílu, než jim připadne jako nepominutelný díl.
Z tisku převzala Jana Bláhová

ZDRAVÍ

HOREČKA
Jestliže se cítíte velmi rozpálení, vezměte se paracetamol nebo ibuprofen. Tyto prostředky
se používají na snížení silné horečky. Ale do 38,5 °C můžete bez obav ponechat teplotě volný
průběh. Zvýšená teplota je jedním z obranných mechanismů imunitního systému. Pokud se cítíte špatně a máte potřebu se ochladit, zkuste to pomocí některého z níže uvedených postupů.
(Nikdy nepodávejte aspirin na zvýšenou teplotu mladším 16 let, protože u nich může vyvolat
potenciálně smrtelnou komplikaci Reyův syndrom.)
4/2018
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V čem je problém
Horečka je signálem, že váš organismus bojuje s infekcí. Když bílé krvinky svádějí bitvu
s mikroskopickými vetřelci, vylučují chemické látky, které způsobují zvýšení tělesné teploty,
a tím ztěžují podmínky pro množení virů a bakterií. U dospělých se za horečku považuje tělesná teplota vyšší než 38 °C jen v případě přitěžujících doprovodných příznaků, jako je slabost
a zimnice.
Jak se můžete zchladit
• Připravte si vlažnou koupel. Při horečce vám vlažná voda bude připadat studená a budete se cítit lépe. Nepokoušejte se však horečku srazit příliš prudce velmi studenou koupelí, protože za nízké teploty se krev soustředí do vnitřních orgánů. Tímto způsobem se
tělo chrání proti přílišnému chladu. Místo celkového ochlazení by pak došlo ke zvýšení
teploty ve vašich útrobách.
• Rozpálená místa, například podpaží a třísla, omývejte houbou namočenou ve studené
vodě. Voda se při omývání vypařuje a dochází k ochlazení.
• Nemůžete-li si dopřát koupel, přikládejte si na čelo a šíji studené vlhké obklady.
Vypoťte se
• Uvařte si řebříčkový čaj. Řebříček obecný (Achillea millefolium) otevírá póry, vyvolává
pocení a urychluje průběh horečky. Lžíci sušené drogy zalijete vroucí vodou a nechte
10 minut vylouhovat. Až čaj trochu vystydne, přeceďte ho, vypijte jeden dva šálky, a můžete se začít potit.
• Další bylinou, která vyvolává pocení, je květ bezu černého (Sambucus nigra). Tradičně
se používá proti příznakům chřipky a nachlazení, jako je nadměrná tvorba hlenu. Čaj
připravíte ze dvou lžiček sušeného květu, které zalijete šálkem vroucí vody, necháte 15
minut vylouhovat a přecedíte. Pije se třikrát denně až do opadnutí horečky.
• Vyzkoušejte šálek horkého zázvorového čaje, který také podporuje pocení. V šálku
vroucí vody nechte vylouhovat půl lžičky nasekaného oddenku zázvoru, přeceďte a vypijte.
Horkem proti horku
• Při horečce si jídlo okořeňte kajenským pepřem. Jednou z hlavních složek tohoto koření je kapsaicin, velmi pálivá látka obsažená v chilli papričkách, které vyvolává pocení
a zrychluje krevní oběh.
Mokrý zábal na nohy
• Oblíbeným lidovým prostředkem proti horečce je studený zábal z mokrých ponožek.
Nejprve si nohy nahřejete v teplé lázni. Pár tenkých ponožek namočte do studené vody,
vyždímejte a pak si je oblečte. Přes mokré ponožky si natáhněte ještě jedny silné vlněné
a uložte se do postele. Krev se stáhne do nohou, krevní oběh se povzbudí a horečka
opadne. Tuto metodu raději nepoužívejte, spíte-li ve velmi chladné ložnici.
• Dalším způsobem, jak stáhnout krev do dolních končetin, je koupel nohou v lázni s hořčičným práškem. V dostatečně velké nádobě, nejlépe v přenosném umyvadle, rozpustíte 2 lžičky prášku na 1 litr horké vody – a koupel je připravena.
Zabalte se do prostěradla
• Jedním z tradičních lidových prostředků proti horečce je studený zábal celého těla. Pro28
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stěradlo namočte, vyždímejte a zarolujte se do něj. Lékaři doporučují vyvarovat se prudkého snížení teploty, proto použijte spíš vlažnou než studenou vodu. Přes prostěradlo
přehoďte velkou plážovou osušku nebo deku a na 15 minut se uložte. Zábal je třeba
sejmout, když se začne zahřívat.
Hodně pijte
• Při horečce snadno dochází ke ztrátám tekutin. Denně vypijte 8 – 12 sklenic vody, tolik,
aby měla moč světlé zbarvení. Účinné jsou také iontové nápoje pro sportovce, které
kromě tekutin dodávají i minerály.
• Vhodná je pomerančová šťáva nebo jiná ovocná šťáva bohatá na vitamin C, který pomáhá organismu bojovat s infekcí.
• Výborným zdrojem tekutin a celkového uklidnění jsou vychlazené hrozny.
Potřebuji lékaře?
Vyhledejte lékaře, jestliže máte horečku vyšší než 38,5 °C nebo pokud teplota pod
38,5 °C trvá déle než tři dny. Lékaře zkontaktujte okamžitě, je-li horečka provázena strnutím
šíje, urputnými bolestmi hlavy nebo vyrážkou, která nezbělá ani po stlačení dnem sklenice.
Mezi další příznaky vyžadující odborné ošetření patří silná ospalost, zhoršené dýchání, pálení
při močení, zarudlé okolí ran nebo světloplachost. Děti mladší šesti měsíců by měly být při teplotě či horečce ošetřeny lékařem vždy.
Z knihy 1000 rad domácího lékaře vybrala Jana Bláhová
Vážení čtenáři Zpravodaje.
Už jsou to 4 roky od zveřejnění prvního příspěvku ve Zpravodaji města Ivanovice na Hané
s názvem SENIOŘI SOBĚ, poté, kdy jsem byla vyslána na seminář Krajského velitelství PČR
a KV JM kraje. Tématem byl projekt „Senioři sobě“ a „Zdraví“. Kromě průkazu Kurýr prevence
„Senioři sobě II“ jsem získala i písemný materiál k problematice prevence kriminality a péče
o zdraví. Poněvadž získané materiály byly zajímavé i poučné, dohodla jsem se s vedoucí odboru hospodářsko-správního, paní H. Dostálovou, že je budu zveřejňovat v místním Zpravodaji.
Po vyčerpání materiálu ze semináře jsem pokračovala příspěvky z různých zdrojů, které s danou problematikou souvisely.
Snažila jsem se vybrat příspěvky, které by mohly být seniorům užitečné. Ne všichni mají
přístup k internetu, či k jiným zdrojům informací. Doufám, že se mi alespoň zčásti podařilo splnit
záměr, pomoci seniorům orientovat se v některých složitých životních situacích.
Poněvadž jsem i členkou Kulturní komise, brala jsem toto téma i jako součást pomoci ke
zkvalitnění životního stylu seniorů. Jsem přesvědčena, že ke kultuře národa nepřispívá jen hudba, divadlo, knihy a další, ale také vytváření podmínek pro důstojný život v atmosféře dobrých
mezilidských vztahů, vzájemné pomoci a toleranci a úctě ke stáří.
Z osobních důvodů končím svoji činnost v Kulturní komisi a současně uzavírám sérii
příspěvků SENIOŘI SOBĚ ve Zpravodaji města Ivanovice na Hané. Přeji všem jeho čtenářům
hodně zdraví do dalších let ve společnosti svých blízkých, přátel a dobrých spoluobčanů.
V případě hledání pomoci v oblasti sociální nebo právní doporučuji seniorům kontakt
na poradenskou službu: Senior Point VYŠKOV, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov,
e-mail: vyskov@seniorpointy.cz, www.seniorpointy.cz,
Po: 10.00 – 15.30 h, Středa 10.00 – 15.30 h.
Jana Bláhová
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CHVALKOVICE NA HANÉ
Informace z Chvalkovic na Hané
V úvodu mi dovolte poděkovat všem občanům Chvalkovic na Hané a Ivanovic na Hané za hlasy
v komunálních volbách, které jsme dostali společně se Zdeňkem Dostálkem.
V úterý 30. 10. 2018 se uskutečnila schůzka starého osadního výboru, který pracoval v minulém
volebním období a byl rozpuštěn na posledním zasedání zastupitelstva města v říjnu 2018 před
novými komunálními volbami. Členové OV poděkovali za dlouholetou práci ve prospěch OV jejímu
dlouholetému předsedovi Bohumilovi Čumplovi a také ostatním členům Lukáši Daňkovi, Anně Ptáčkové, Romaně Mlčouškové, Pavlovi Tummovi, Kamilu Churému a Ing. Vladimíru Haumerovi. Pak
se řešila otázka, co dál s Osadním výborem.
Na 31. 10. 2018 bylo svoláno veřejné zasedání OV k ukončení činnosti dosavadních členů OV
a volba nového OV. Bohužel se tohoto zasedání zúčastnilo pouze 11 občanů Chvalkovic, z toho 3
staronoví členové. Je vidět, jaký mají vztah občané k dění ve své obci. Děkujeme těm 8 občanům,
kteří měli zájem a přišli na zasedání OV. Složení nového OV: Pavol Tumma, Simona Žvátorová,
Tereza Kudynová, Romana Mlčoušková, Zdeněk Dostálek, Markéta Trněná, Milan Nadymáček,
Ing. Vladimír Haumer (navržen na předsedu OV - na nejbližším zasedání zastupitelstva města Ivanovic dojde ke zvolení předsedy OV). Navržený předseda nastínil vize OV na další období např.
uskutečňovat veřejná zasedání OV za účasti spoluobčanů a za účasti starosty nebo místostarosty
města Ivanovic na Hané. Požadavky nebo náměty spoluobčanů Chvalkovic házet do schránky Ing.
Vladimíra Haumera nebo posílat na email: v.haumer@seznam.cz.
Další pracovní schůzka OV bude až po uzávěrce Zpravodaje tj. 25. 11. 2018, na které projednáme požadavky občanů a plán činnosti na rok 2019. Předběžně k těm nejbližším akcím:
24. 12. Vánoční přání spoluobčanům Chvalkovic cestou veřejného rozhlasu, 19. 1. 2019 Slivoviciáda, 2. 2. 2019 Setkání seniorů, 2. 3. 2019 Dětský maškarní bál.
Za Osadní výbor Ing. Vladimír Haumer

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
DUŠIČKY
Měsíc listopad začíná slavností Všech svatých a Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tzv. Dušičkami. Hřbitovy se v těchto dnech plní lidmi, kteří chtějí v tichu a modlitbě vzpomenout na své blízké zemřelé. Když stojíme nad hrobem a modlíme se, může nás to vést
k úvaze, jaký to má smysl. V každém člověku je touha žít věčně a křesťané jsou o existenci
věčného života po smrti přesvědčeni. Věří, že všechno má svůj řád, zákony, které člověk postupně objevuje, ale není jejich autorem. Ví, že jsou pro lidstvo důležité a jejich respektování
je k dobru celé společnosti. Věří, že zákonodárcem je Bůh – věčná láska, který člověka miluje a touží se s ním věčně sjednotit. Ale člověk v čase své smrti nemusí být „zralý“ v lásce, aby
mohl vstoupit do plného společenství s Bohem. Naši zemřelí po tom touží a my jim můžeme
pomoci svoji modlitbou, mší sv. a dobrými skutky překonávat překážku mezi nimi a Bohem.
V tom nacházíme smysl vzpomínky na naše zemřelé, když zdobíme jejich hroby, zapalujeme svíčky a modlíme se za ně. Rozžatá svíce nám připomíná věčné světlo, ke kterému
všichni spějeme. Hroby k nám volají, abychom ve svém životě odstraňovali nepřátelství,
přinášeli všem odpuštění a žili v lásce, dokud nám Bůh dává čas, jako drahocenný dar.
30
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V našem městě jsme si připomněli již tradičně památku zesnulých na místním hřbitově
4. listopadu v nedělní podvečer. Vzpomínku na zemřelé vedl správce farnosti o. J Špargl
a byla doprovázena modlitbami a zpěvy přítomných. Posvěcení hrobů se zúčastnily děti
s rozžatými lucerničkami, aby tak přispěly k vážnému, svátečnímu večeru na místě odpočinku našich zemřelých.
Ze hřbitova odcházíme s větší jistotou, že je věčnost. Cítíme se pokornější a svobodnější
od přílišného lpění na věcech, kterých jsme jen správci a jednou je opustíme, stejně jako
naši zesnulí. Zůstává v nás radostná naděje na shledání se všemi, kteří nás v životě s láskou
doprovázeli, se kterými jsme se rádi setkávali.
Farad

POVOLÁNÍ K MANŽELSTVÍ
Jednu zářijovou neděli jsme s farním společenstvím společně uvažovali o manželství
jako povolání. Inspirovaly nás přitom promluvy papeže Františka na toto téma.
V současné době se mnozí mladí lidé otázkou manželství příliš nezabývají. Spokojí se
často s fyzickou přitažlivostí partnera, která je jistě důležitá, ale jejím účelem je připravit cestu
k věrnému, spolehlivému a osobnímu vztahu. Papež František, kterému velmi leží na srdci
stálost manželského svazku a rodiny, rozvíjí svoje úvahy dále, když vychází z šestého přikázání Desatera „Nezcizoložíš“. Uvedené přikázání bezprostředně odkazuje k věrnosti, takže
žádný lidský vztah, který postrádá věrnost a oddanost není spolehlivý, věrohodný.
V souvislosti s manželstvím často mluvíme a píšeme o lásce. Zde je třeba připomenout,
že láska se projevuje teprve za hranicí vlastního prospěchu, v bezvýhradném sebedarování.
Láska chce být definitivní. Nemůže být „až do nového rozhodnutí“. Také přítel prokazuje svoji
spolehlivost tím, že zůstává přítelem za jakýchkoliv okolností, jinak jím není. Papež připomíná vzor této lásky, kterým je Kristus. On je naším věrným přítelem, který nás přijímá, i když
chybujeme a vždycky chce naše dobro, i když si je nezasloužíme.
Člověk potřebuje bezpodmínečnou lásku, a jestliže se mu nedostává, nosí v sobě jakousi
neúplnost, často nevědomky. Lidské srdce se snaží zaplnit tuto prázdnotu náhražkami, přijímá kompromisy a průměrnost, které mají jenom matnou příchuť lásky.
Mnozí po přečtení těchto papežových úvah usoudí, že laťka je dána příliš vysoko. Ano, je
to ideál, ke kterému bychom měli směřovat, abychom se vyhnuli zbytečným životním kolizím.
Člověk by měl mít před sebou ideál, který by jej přitahoval a vedl k jeho dosažení.
Jistě je řada těch, kteří nedosáhnou Ježíšova ideálu manželství. Křesťanské společenství má být k nim vždycky soucitné a povzbuzovat je v pokračování cesty za Ním, který je
nekonečně miluje navzdory všemu, co se člověku nezdaří.
Prosme za všechny muže a ženy, kteří jednoho dne poznali, že patří k sobě a rozhodli se
vzájemně sdílet celý svůj život. Pane, nenechávej je bez pomoci a neopouštěj je ani v těch
nejtěžších chvílích. Ať jejich vzájemné darování lásky je znamením Tvé lásky k nám.
Mgr. J. Špargl

PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ
Jistý večer, kdy manželka servírovala večeři, manžel ji vzal za ruku a řekl jí, že se chce
rozvést. Když se ho žena zeptala proč, řekl, že už ji nemiluje a že už má jinou ženu. A tak se
rozhodl podat žádost o rozvod, kdy ženě zanechá dům, auto a 30 % z jejich podniku. Když
si žena žádost o rozvod přečetla, byla nemile překvapena. Žili spolu 10 let a pro ženu byl
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rozvod nepřijatelný. Přesto s ním souhlasila, ale měla několik podmínek. Řekla, že od něj
nic nechce. Požádala ho však, aby s rozvodem měsíc počkali. Během této doby měli žít tak,
jakoby se nic nestalo. Důvodem byl syn, který měl před zkouškami, a nechtěla ho tím stresovat. Také manžela požádala, aby ji během toho měsíce odnášel do jejich ložnice na rukou,
tak jak to udělal v jejich svatební den.
Manžel si zpočátku myslel, že se zbláznila, ale rozhodl se akceptovat její podmínky. První
den, jak ji nesl ke dveřím, jejich syn šťastně kráčel za nimi. Potom zavřela oči a požádala
muže, aby o rozvodu synovi nic neřekl. Po dvou dnech se naklonila k jeho hrudníku a on si
uvědomil, že už není taková mladá a myslel si, že její vrásky a šedivé vlasy jsou kvůli rozpadu
jejich manželství. Po deseti dnech mezi nimi opět začínala narůstat přitažlivost. Manžel zpozoroval, že jeho žena výrazně ztratila na váze. Myslel si, že je to následek bolesti a žalu, které jí
svým jednáním způsobil. Jednoho dne, když přenášel svou ženu přes práh, opět se cítil, jako
v den svatby a začal měnit názor na rozvod. Také si uvědomil, že se stále milují, jen upadli do
rutiny, kdy zanedbávali maličkosti v jejich životě. Po dvou dnech koupil manžel ženě květiny
a připsal k nim věnování:“ Budu tě nosit na rukou každý den, dokud nás smrt nerozdělí“.
Muž se tedy rozhodl vrátit domů. Utíkal po schodech, aby svou manželku mohl vidět, ale
našel ji bez známek života. Trpěla rakovinou a on byl příliš zaneprázdněn, než aby si uvědomil, že byla nemocná. Jeho žena věděla, že umírá a proto ho požádala, aby s rozvodem
měsíc počkal. Díky tomu jejich syn neměl mít špatné vzpomínky na jejich problémy v manželství a bude vidět ve svém otci dobrého, milujícího manžela.
Uvedený příběh manželů je podle skutečné události.
Farad

POŘAD BOHOSLUŽEB v ivanovické farnosti
Rozpis bohoslužeb během vánočních svátků
Pondělí 24. prosince 2018
Štědrý den – Půlnoční mše sv.
Mše sv. pro děti letos sloužena nebude.
17.00 hod.
Chvalkovice na Hané
20.00 hod.
Orlovice
22.00 hod.
Ivanovice na Hané
Úterý 25. prosince 2018
Slavnost Narození Páně
08.00 hod.
Ivanovice
09.00 hod.
Chvalkovice na Hané
11.00 hod.
Orlovice
13 - 17 hod. Návštěva jesliček pro děti
Středa 26. prosince 2018
Svátek Sv. Štěpána
08.00 hod.
Ivanovice na Hané
09.00 hod.
Chvalkovice na Hané
11.00 hod.
Orlovice
13 - 17 hod. Návštěva jesliček pro děti
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Neděle 30. prosince 2018
Svátek Svaté rodiny
08.00 hod.
Ivanovice na Hané
09.00 hod.
Chvalkovice na Hané
11.00 hod.
Orlovice
Pondělí 31. prosince 2018
Sv. Silvestra – poděkování za uplynulý rok
16.30 hod.
Orlovice
18.00 hod.
Ivanovice na Hané
Úterý 1. ledna 2019
Nový rok
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
08.00 hod.
Ivanovice na Hané
09.00 hod.
Chvalkovice na Hané
11.00 hod.
Orlovice
Správce farnosti:
Mgr. Jaroslav Špargl, tel. 733 742 045,
e-mail: faivanovicenh@ado.cz
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BETLÉMSKÉ SVÉTLO 2018
V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. K této příležitosti se neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale
v Linci, kde celá novodobá tradice začala (sídlí zde ORF Horní Rakousko). Českou výpravu proto letos povedou skauti z Českých Budějovic a z Plzně.
Slavnostní ekumenická bohoslužba letos proběhne v sobotu
15. prosince 2018 v linecké katedrále Neposkvrněného Početí Panny
Marie (Mariendom). Odtud přivezou skauti BS do ČR vlakem Os 3806 Donau Moldau (odjezd
Linz 17.35 h, příjezd České Budějovice 19.58 h).
Betlémské světlo budeme s pomocí skautských kurýrů rozvážet vlaky po České republice
v neděli 16. prosince. Téhož dne proběhne slavnostní přivítání Betlémského světla ve třech katedrálách: v Brně na Petrově v 9 hodin, v Praze u svatého Víta a v Olomouci u svatého Václava
v 10 hodin.
Již je v provozu zbrusu nová aplikace na přidávání a vyhledávání místních akcí. Všem organizátorům doporučujeme prostudovat přehledný návod.
Na poštách v Praze, Brně a Olomouci bude možno v týdnu před Vánocemi získat příležitostné razítko Betlémského světla.

Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění
mezi národy.
I letos Vám ivanovičtí skauti a skautky přinesou

Betlémské světlo

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou spojuje
mnohá srdce, vám budeme předávat
16. 12. 2018 od 8.30 do 10.00 hodin na Palackého náměstí u jesliček.
Pokud máte zájem, o donesení světla přímo do vašich domovů nahlaste,
prosím, svoji adresu na městském úřadě, tel. 517 325 661. Rádi se u Vás
zastavíme, a betlémské světlo Vám v uvedenou dobu přineseme.
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MALÉ ZAMYŠLENÍ
Máme se o Vánocích poddat iluzi?
Po týdnech příprav se nám otevírá očekávaný vánoční čas. Mnoho lidí touží zvláště o těchto svátcích po klidu a míru. Píšeme si to ve vánočních přáních a pozdravech, které si v tak
ohromném množství vyměňujeme. A myslíme to jistě upřímně. Ale o kterých Vánocích během
dvou tisíciletí, kdy se slaví Kristovo narození, byl všude na zemi klid a mír? Ani moc nejmocnějších vládců, ani přání bezmocných ho nedokázaly na světě nastolit. A technický pokrok?
Ten umožňuje zabíjet nevinné čím dál tím snadněji, jak nás přesvědčily stále připomínané
teroristické útoky v New Yorku 11. 9. 2001. Máme se tedy poddat skepsi nebo se v několika
svátečních dnech poddat iluzi snu a na chvíli zapomenout na všechno hrozné? Myslím, že nic
z toho by nám nepomohlo. Podívejme se raději do vlastního nitra. To nemusí být únik ze světa,
ale spíš cesta ke středu našeho života.
K vánočnímu času se váže jeden životní příběh. V padesátých létech dvacátého století
prožívala Vánoce v naší zemi řada vynikajících lidí v komunistickém vězení. Mezi nimi také
řeholník, redemptorista Otec Dominik Metod Trčka. A ten měl zřejmě i ve vězení radost a pokoj
v srdci, když si o Vánocích tiše prozpěvoval vánoční píseň. Dozorce, který ho slyšel, to považoval za zločin, jako všechno náboženství, a dal tohoto už starého muže potrestat umístěním
do studené kobky. Tak ho vlastně odsoudil na smrt, protože mu bylo, následně opakovaně odmítnuto lékařská ošetření. Smrt skutečně v několika málo měsících přišla. Bezmocný řeholník
měl v nitru pokoj a radost, dozorce a jeho nadřízení měli moc, ale od lásky a pokoje byli zřejmě
velmi daleko. Umučený řeholník byl svatořečen. Ti, kdo způsobili jeho smrt, nebyli odsouzeni,
jak to na světě mnohdy bývá.
Ale vraťme se k našemu nitru. To může také radostí zpívat – a není k tomu třeba bezpodmínečně ani bohatství, ani dokonce vnější svoboda. Anebo může být nešťastné či zlé a své
neštěstí a zlobu přenášet na druhé. A tak vraždit. Někdy jen velmi pomalu a nepozorovaně, ale
účinně. Jindy nápadně a okázale, jako při teroristických útocích.
Vánoce nás vybízejí, abychom byli milí, štědří, dělali druhým radost. To je jistě výborná věc.
Ale Vánoce mohou být přitom i cestou do našeho nitra. Co tam najdeme? Jen starosti? Samý
smutek či výčitky? Nebo jen vzpomínky na to, co bylo a už není? To všechno tam také může
být. Ale snad tam najdeme i radost z toho, že vůbec žijeme. Že jsme schopni překonat zlé věci,
které nás v životě potkaly. Bez touhy po pomstě a bez zloby. A hlavně bychom tam měli najít
stopy lásky druhých lidí, které nás natrvalo obohatily. Mnohý najde i stopy lásky nepojmenovatelné, ve které člověk rozpoznává lásku Boží. Skutečné tajemství, o kterém je těžko mluvit,
ale ze kterého můžeme žít.
A tak se nám může stát bližším jednoduchý a přitom v mnohém nepochopitelný příběh
Ježíšova narození. Ne jen v podobě figurek Betléma a ve zpěvu vánočních písní. Ale v našem
vlastním životě. Když se nám spojí pravdivé vědomí o množství zla ve světě, ke kterému
bohužel sami ledacos přidáváme, s tajemstvím hloubky našeho srdce, může se stát něco podivuhodného, co se podobá vyprávění o pastýřích v evangeliu. Ty obklíčilo Boží světlo a slyšeli
slovo andělů: “Nebojte se!”, jak píše evangelium. Objevíme my sami něco podobného? Snad
ano. Přejme si to navzájem. Potom si můžeme začít zpívat. Z hloubky nitra a svobodně. Nejen,
že nám to nikdo nezakáže a že nás snad nepotrestá žádný dozorce, jako onoho řeholníka. Ale
my sami zjistíme, že můžeme být ve svém nitru svobodni od zla, pomsty a strachu. A budeme
slavit skutečné Vánoce.
Zdroj: Aleš Opatrný (ze sbírky textů „Vánoce - soubor různých textů“)
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5. ledna 2019 u našich dveří opět zazvoní koledníci

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.
Otevřme svá srdce pro potřebné,
tak jako léta předešlá.
Pomozme, pokud můžeme,
nevíme kdy, pomoc druhých
budeme potřebovat sami.
Občané Ivanovic na Hané
a Chvalkovic na Hané
jsou vždy štědří.
V lednu letošního roku
koledníci od dárců obdrželi:
v Ivanovicích 53 656 Kč
a ve Chvalkovicích 13 745 Kč.

MC Ivanovický rarášek, z.s.
Čas letí opravdu rychle a máme tu nejkrásnější část
roku. Období, které mají rády hlavně naše děti. Čas obdarovávání, lásky a vzpomínek - čas vánoční. Pojďme
se proto ohlédnout, co všechno jsme za předešlé měsíce
v našem mateřském centru stihli.
V první řadě chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách
a průběhu Bazárku podzimních a zimních věcí. Kulturní dům praskal ve švech pod náporem
oblečení, bot a ostatních věcí.
Je již tradicí, že se v tomto období pořádá pro celé rodiny našich rarášků ateliérové focení
s vánoční tématikou. Letos tomu nebylo jinak. Šikovný pan fotograf nafotil každému několik
krásných fotografií, které mohou být milým dárkem pro ostatní příbuzné.
Další akcí, kterou jsme měli v plánu uskutečnit do konce tohoto kalendářního roku, byla
Mikulášská besídka. Mikuláš s andělem i čertem přišli naše rarášky odměnit nadílkou do
kulturního domu ve středu 5. prosince. Pro děti byly přichystány hry a mohly si zatančit na
disco hity od DJ‘s.
Nyní se užíváme adventní čas, ve kterém si určitě s dětmi vyrobíme vánoční dekorace
a nakreslíme sněhuláky.
Přejeme Vám krásné a požehnané Vánoce a hodně štěstí, zdraví a lásky v nadcházejícím roce.
Za MC Rarášek, Monika Heroudková
4/2018
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PIONÝR Ivanovice na Hané
Naše cesta do pravěku
První zářiovou schůzku jsme šli ke staré škole, zahrát si různé hry
a při jedné z nich jsme objevili kameny s otisky kapradí, škeblí i dva trilobity. Napadlo nás, že by letošní rok mohl být inspirovaný filmem Karla Zemana Cesta do pravěku. Tak jako chlapci ve filmu i my jsme se rozhodli, že se pojedeme podívat do Antroposu
na výstavu o pravěku.
V muzeu nám paní průvodkyně vyprávěla spoustu zajímavostí o vzniku muzea a soše
mamuta, o lovu mamutů, malbách na stěnách, o Věstonické Venuši. V suterénu muzea byla
výstava obrazů Zdeňka Buriana s pravěkou tématikou. Na velké obrazovce byl promítán
krátký film o dinosaurech. Dívali jsme se na něj a celý se zdál takový divný, pohyby zvířat
i rostlin byly takové nepřirozené, pak si ale někdo všiml, že film jsou vlastně rozpohybované
obrazy, které jsou kolem dokola. Už se nám film nezdál divný a tak jsme hledali, který obraz
z filmu je ten skutečný.

Na zářiových schůzkách jsme se začali chystat na cestu do pravěku. Zopakovali jsme si
zdravovědu i vázání uzlů a můžeme vyrazit.
Chlapci ve filmu jeli na loďce, my jsme se vydali vlakem, a to do Předmostí u Přerova,
které je významným archeologickým nalezištěm proslulým zejména vykopávkami značného
množství mamutích kostí. Prošli jsme si muzeum Památník lovců mamutů a pak se vydali
po naučné stezce kolem bludného balvanu, přes kopec Hradisko kolem školního anfiteátru
a přerovské rokle k soše mamuta Tomíka. Pořádně jsme si ho prohlédli, vyfotili a vydali se na
zpáteční cestu. I když byl již říjen, počasí bylo jako v létě a dvanáctikilometrovou procházku
jsme všichni hravě zvládli a zpestřili jsme si ji různými hrami.
Naše výprava je v době ledové a tak jsme si klubovnu vyzdobili obrázky mamutů. Na
další cestu a setkání s dinosaury se musíme řádně připravit.
36
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Švábenice
Podzimní prázdniny trávíme s dětmi z tábora na Salaši ve Švábenicích. Počasí letos bylo
deštivé, ale i tak jsme si v lese i na chatě zahráli spoustu her, večer jsme se podívali na filmy
Příšerky s.r.o., které budou tématem příštího tábora.
Jaroslava Bejšovcová

ŠKOLNÍ OKÉNKO
MŠ Mlýnská

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V pátek 2. 11. 2018 proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
při příležitosti 40. výročí zahájení provozu naší mateřské školy.
Vítáme Vás, hosté milí,
dobře, že jste dorazili.
Dneska máme velký den,
všem dětem je nakloněn.
Budeme cvičit, zpívat, hrát,
všechno Vám chceme ukázat.
Divadlo k nám přijede
a pohádku zahraje.
Potom sladký oběd máme,
na tom my si pochutnáme.
Pohádku si poslechneme,
na lehátka ulehneme.
Odpoledne vstaneme,
s hračkami si hrajeme.
A když všechno zvládneme,
s dárkem domů půjdeme.
4/2018
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Těmito slovy vítaly předškolačky představitele města, sponzory a všechny návštěvníky.
A jak řekly, tak se také stalo. Každé dítě si odnášelo domů balíček plný dobrot i plyšovou rybičku.
Zájemci si prošli školku, zhlédli pestrý program v jednotlivých třídách, prohlédli si kroniku a fotodokumentaci školy, připravenou ve vestibulu a odnesli si malý dáreček od dětí na památku.
Hrové odpoledne zpestřila návštěvníkům svým vystoupením, děvčata TK DANCE FLOW.
Děkuji touto cestou všem občanům a firmám, které přispěly našim dětem finančními či věcnými dary a umožnili nám připravit jim nejedno překvapení.
Zapsala Marcela Svobodníková, ředitelka

Základní škola

Branný den
Je tu branný den … . Počasí nám kupodivu přeje … . Žáci stojí netrpělivě na hřišti a čekají
na první písknutí. Už … ! Vybíhají všechna červená družstva na své stanoviště k plnění prvního
úkolu … .
Tak takhle nám začíná každým rokem v říjnu tradiční branný den. Žáci se rozdělí do skupin,
zvolí si velitele a plní úkoly na stanovištích. Nechybí jízda zručnosti, hod na cíl, fyzická zdatnost,
střelba ze vzduchovky, štafetový běh, práce s mapou, ale i nácvik umělého dýchání, přenos zraněného, ošetřování zlomenin, zdravá výživa a jiné. Zkrátka naše děti si ověřují své znalosti pro
pomoc v nouzi a zlepšují si svou fyzickou i duševní kondici. Spolupracujeme rovněž s městskou
policií, která na svém stanovišti učí děti dopravní výchovu.
Vyhodnocení nejlepších hlídek:
1.místo: 9. B
Tomáš Nakládal, Michal Synek, Marek Vojáček,
Šimon Novák
2.místo: 9. A
Nela Dubská, Jaroslav Pacola, Tereza Hladká, Barbora Kaňová,
Radka Slezáčková
3.místo: 8. A
Pavel Červeňák, René Brochmannová, Tereza Klímová,
Veronika Skopalová, Václav Mareš
Všem vítězům gratulujeme. Doufáme, že se akce žákům líbila a těšíme se na příští ročník.
Mgr. Kateřina Šafářová, vedoucí PK ČaP
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Ekologická exkurze „PUTOVÁNÍ K PROPADÁNÍ“
Dne 3. 10. 2018 se uskutečnila terénní exkurze ekologického praktika sedmého a osmého
ročníku do okolí Rudic. Exkurze byla pod názvem „Putování k propadání“.
Na exkurzi jsme se věnovali geologii a geografii, vodě, krasovým jevům, rostlinám a živočichům v této oblasti nebo také využívání krajiny člověkem a její historii. V rámci exkurze jsme
navštívili přírodně, geologicky i historicky zajímavá místa v okolí Rudic v malebné krajině CHKO
Moravský kras, seznámili jsme se s příklady krasových jevů a jejich vznikem, našli jsme místní
horniny a zjistili jejich původ. Také jsme prozkoumávali místní jeskyni a určovali, které rostliny
a kteří živočichové jsou na ni vázáni a proč.
Mgr. Kateřina Šafářová,
vedoucí PK ČaP
A tady jsou některé postřehy
od našich žáků:
Sice nám zprvu počasí moc
nepřálo, ale nakonec se rozjasnilo
a bylo pěkně. Na začátku jsme se
představili a rozdělili do skupinek.
Každá skupina dostala otázku, na
kterou jsme během celé exkurze
hledali odpověď.
Jan Frgál
4/2018
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Šli jsme do lomu Seč, ve kterém byly barevné písky (červený, žlutý, bílý). Byla tam také
hornina podobná pazourku jménem rohovec, také křemenná geoda a jíl vhodný pro keramiku.
Matěj Raška
V lomu jsme kladívkem rozbíjeli horniny, ve kterých byly geody. Byl tam i písečný převis,
měl jsem plné boty písku.
Pavel Červeňák
Kyselinou jsme zkoušeli, jestli horniny obsahují vápník. Také jsme viděli závrty a nejhlubší
suchou propast v ČR.
Tomáš Novák
Na konci exkurze jsme šli do slepého údolí, kde byla menší jeskyně. Měli jsme s sebou
baterky nebo čelovky a prozkoumávali ji. V ní jsme viděli babočky, vrápence a pavouka jménem
meta černá. Následovně jsme na jeskyni vylezli a obdivovali výhled do okolí Rudic.
Anna Korytářová
Exkurzi jsme zakončili Rudickým propadáním, kde se s velkým hlukem propadal Jedovnický potok do jeskyně.
Matyáš Novotný

EXKURZE - PRAHA
V pondělí 8. 10. 2018 jsme se sešli s početnou skupinou žáků 2. stupně naší školy před
železniční stanicí Ivanovice na Hané. Sraz byl velmi brzy, měli jsme totiž namířeno na exkurzi
přes Olomouc až do hlavního města Prahy a zpět. Cesta při pozorování krajiny ubíhala velmi
rychle a než žáci posvačili, vystupovali jsme v Praze na hlavním nádraží. Tam jsme se setkali
s paní průvodkyní, která nás ve svižném tempu vodila několik hodin od jedné významné památky ke druhé. První zastávka byla přímo na Wilsonově nádraží u nového pomníku tzv. Wintonových dětí. Dále jsme pokračovali kolem budov Státní opery a Národního muzea na Václavské
náměstí. Žáci byli vždy seznámeni s historií místa a zajímavostmi. V pasáži Lucerna jsme si
prohlédli méně známou sochu sv. Václava od výtvarníka Davida Černého. Poté někteří z nás
absolvovali premiéru v dopravním prostředku, který v rámci ČR máme pouze v Praze, a to v metru. Z Malostranské ulice jsme
pokračovali tramvají na Hradčany a po absolvování bezpečnostní kontroly jsme mohli
zahájit prohlídku areálu Pražského hradu.
Právě včas na oblíbenou polední výměnu
hradní stráže. Pokračovali jsme exteriéry
i interiéry Pražského hradu, mj. katedrálou
sv. Víta, všemi nádvořími, Vladislavským
sálem a Zlatou uličkou. Po Starých zámeckých schodech jsme sestoupili na Malou
Stranu a prošli kolem Kampy ke Karlovu
mostu. Pohled na Vltavu a Hradčany z této
krásné stavby bohatě zdobené sochami té40
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měř ukončil naši exkurzi. Přesunuli jsme se ještě na Staroměstské náměstí, kde jsme obdivovali
čerstvě opravený orloj a další pamětihodnosti. Na dolním konci Václavského náměstí jsme si
dali krátký rozchod a sraz byl poté „u koně“ na horním konci. Cesta domů pohodlným a rychlým
vlakem Českých drah uzavřela naše putování do hlavního města.
Mgr. Tomáš Jurčí
vedoucí PK ICT

ÚTĚK NA SEVER
Dne 9. 10. 2018 jsme v našem
Kulturním domě v Ivanovicích na Hané
přivítali po roce opět skupinu nadšenců – cestovatelů z agentury Pohodáři
z Pelhřimova. Tentokrát pro nás měli
připravený pořad s názvem „Útěk na
sever“. Byl to poslední pořad jejich
„frontmana“ Martina Dufka.
Prostřednictvím jeho poutavého vyprávění spojeného s promítáním snímků a krátkých filmů jsme se s ním podívali do Finska – konkrétně do Raumy,
Helsinek, do laponského města Ivalo
a k jezeru Inari. Dozvěděli jsme se zajímavosti o životě Finů – jak tráví vánoční
svátky, že jsou nadšenými hráči na automatech (mimochodem ty vlastní stát
a výtěžek z nich jde do státní kasy), že
své tělo často nechávají projít očistou
finské sauny. Měli jsme možnost porovnat průběh prezidentských voleb ve Finsku a u nás v ČR. Volby ve Finsku mají
již tradičně kultivovaný průběh a účastnilo se jich i několik ženských kandidá4/2018
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tek na hlavu státu. Ani nás nepřekvapilo,
že Finové podle loňského světového průzkumu jsou nejšťastnější lidé na světě.
Velmi zajímavé bylo vyprávění pana
Dufka o českých musherech v Laponsku
na dalekém severu. Mohli jsme se s ním
alespoň prostřednictvím videa projet na
saních tažených smečkou krásných psů.
Poté jsme se s naším průvodcem vydali k jezeru Inari mezi sámské chovatele
sobů. Dozvěděli jsme se o historii i současnosti chovu sobů a viděli jsme také
polární záři.
Další část programu byla věnována
Norsku, kde jsme mohli zhlédnout, jak
probíhá lov ryb v moři, jak se ryby zpracovávají (ne průmyslově, ale jednotlivými
rybáři).
Závěr pořadu patřil představení nového člena týmu Pohodáři – Martina
Poulíčka, který nás krátce provedl po
Islandu.
Pořad se nám líbil a již teď se těšíme,
že se zase za rok dozvíme něco nového,
tentokrát o Kanadě, a to již s novým průvodcem Martinem Poulíčkem.
Mgr. Ivana Karlíková

SETKÁNÍ S LEGENDOU
19. říjen 2018 se pro mě stal dnem, který si vždy s připomenutím blížícího se výročí vzniku Československé
republiky vybavím ve své paměti. Onen den v dopoledních hodinách jsem v rámci již probíhajících oslav stého
výročí založení našeho státu měl mimořádnou příležitost
setkat se v Letonicích s opravdovým pamětníkem a hrdinou, který v této zemi část svého vlastního života v době
trvání naší první republiky prožil a neskutečně moc pro
naši vlast vykonal.
Tímto výjimečným člověkem, osobností s nesmírně
bohatým a pestrým životním osudem, je pan generálmajor Emil Boček. Pilot RAF, který byl v období 2. světové
války příslušníkem 310. československé stíhací perutě.
Na svém kontě má 26 operačních letů.
Genmjr. Emil Boček pochází z brněnských Tuřan,
v Brně se roku 1923 narodil. Odtud odešel na konci roku
42
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1939 tajně z domova, balkánskou cestou se dostal
až do Bejrútu. Jako vojín pěšího pluku se v létě 1940
účastnil ústupových bojů ve Francii. V září 1940 byl
již v Británii a zde se přihlásil k letectvu. Nejdříve
sloužil jako mechanik u stíhacích strojů, v říjnu 1942
byl přijat do pilotního výcviku, a mohl se tak stát jedním z nejmladších československých stíhacích pilotů, kteří měli za sebou operační lety v průběhu druhé
světové války. Sám Emil Boček říká, že z dosud žijících pilotů RAF on je ten úplně nejmladší…
Pan generál Boček byl v roce 1996 přijat v Brně
britskou královnou Alžbětou II., v roce 2010 mu tehdejší prezident republiky Václav Klaus propůjčil naše
nejvyšší státní vyznamenání – Řád Bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.
Emil Boček se za několik málo měsíců (25. února 2019) dožívá 96 let. Stále je v neuvěřitelné kondici
fyzické i duševní, což dokazují také jeho hojné aktivní účasti na nejrůznějších akcích spojených s výročími naší země.
Za těch pár chvilek, které mně při kávě věnoval,
a kdy jsem měl možnost naslouchat jeho životním příběhům, zkušenostem i historkám s krásnou a noblesní dávkou humoru, jsem velmi vděčen. Nyní se již pustím do čtení jeho nejnovější
knihy s názvem „Strach jsem si nepřipouštěl“. A zcela závěrem děkuji i za krásné věnování
uvnitř, pane generále!
Mgr. Lubomír Judas, ředitel školy

OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY
Dne 25. 10. 2018 jsme si v naší škole připomněli sté výročí založení samostatného československého státu. Většina dětí i vyučujících přišla
do školy oblečena v duchu módy První republiky,
a tím ještě podpořili celodenní slavnostní atmosféru.
My deváťáci jsme připravili program pro 1. i 2. stupeň. Na celkem osmi stanovištích si žáci mohli prohlédnout a vyzkoušet, jak fungoval např. obchod
(v té době koloniál), kino nebo třeba škola. Nechyběl ani fotokoutek, kde se mohli všichni vyfotografovat s dobovými doplňky.
Akce byla završena na dvoře školy losováním odměn pro úspěšné řešitele historického kvízu a společným zpěvem československé hymny.
Svojí návštěvou nás potěšil i bývalý ředitel školy
4/2018
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Mgr. Miroslav Růžička, který se akce zúčastnil
jako náš první president Tomáš Garrigue Masaryk.
Myslím, že se tato akce povedla a všem se
velmi líbila. Moc děkujeme za pomoc a podporu
paním učitelkám Mgr. Ivaně Képesové a Mgr. Karle
Bobkové.
Tereza Hladká
žákyně třídy 9. A
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HALLOWEEN
Dne 2. 11. 2018 i naši školu navštívila strašidla – konal se Halloween. Hlavními iniciátory
a pořadateli akce jsme byli my - žáci devátých tříd. Překvapení pro ostatní spolužáky nastalo
o velké přestávce. Druhou vyučovací hodinu jsme se namaskovali, zaujali pozice na různých
místech školy, zhaslo se a už se jen čekalo na zvonění. V rozhlase zněla děsuplná hudba
a ostatní žáci se mohli začít bát. Nejvíc jsme se líbili mladším spolužákům. Celá akce skončila
v závěru velké přestávky. Hlášením v rozhlase jsme si pak připomněli nejen tradici Halloweenu, ale i pro naši zemi typičtějších Dušiček. Tuto akci jsme si všichni moc užili.
žáci devátých tříd

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ
Dne 8. 11. 2018 žáci ZŠ Ivanovice na Hané zhlédli v kulturním domě divadelní představení Divadla Klauniky Brno Don Quijote
del´Ancha. Toto představení režíroval
známý herec Bolek Polívka. Hra byla
sice neobvyklá, ale také zajímavá.
Herci zapojovali i žáky z hlediště nebo
některé vyučující. Představení bylo
určeno spíše dospělým, ale pobavilo
i nás.
Radka Slezáčková, žákyně třídy 9. A
4/2018
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O LÍPÁCH
Řada zemí má své národní stromy. Naším národním stromem je lípa. Můžeme ji najít na
standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských uniformách i bankovkách.
Lidé měli rádi lípu od nepaměti. Byla symbolem ochrany, pomoci, lásky a vždy se těšila
velké úctě. Lípy byly vysazovány na návsích, u křížků, kapliček, kostelů, ale i do velkých
alejí. Lipové dřevo se snadno opracovává a s oblibou ho používají řezbáři a třeba i při výrobě
hudebních nástrojů.
Víte, že vůni lipového květu prý včely cítí na vzdálenost tří kilometrů? A jistě jste už zkusili
při nachlazení čaj z lipových květů. Lipový med je jeden z nejlepších a jeho použití k léčebným účinkům bylo známo už před šesti tisíci lety. Víte, že se lípa může dožít až tisíc let?
Nejstarší a nejmohutnější stromy jsou vyhlášeny za památné stromy.
Lípa je stále naším nejoblíbenějším stromem a je často vysazována. Jako národní strom
se vždy lípy sázely i při pamětních událostech. Nejvíce jich prý bylo vysázeno v roce 1919,
1928 a 1968, vždy na počest výročí vzniku naší republiky. Takovým stromům dnes říkáme
lípy republiky, nebo také lípy svobody. Jejich sázení bývalo spojeno s oslavami, u kterých nechyběly ani školní děti. Oslava stého výročí vzniku naší republiky byla proto velkou příležitostí
i pro nás, - děti prvních a druhých tříd ivanovické základní školy – abychom zasadili u školy
v ulici Wiedermannova náš památný strom. Možná, že i tahle lípa jednou ponese vzkaz dalším dětem i všem ostatním. I v dnešním moderním, propojeném a uspěchaném světě stojí za
to připomenout si, kdo jsme my a kdo byli naši předkové. Tak ať se ti, lípo, daří!
Abychom však také nezapomněli. Děkujeme všem za ochotu a pomoc při zajištění této
pěkné akce, především panu starostovi Drobílkovi a místostarostovi Lysákovi.
za děti a kolektiv pracovníků PaedDr. Alena Štěpánková

SPORT LIFE
Dne 9. 11. 2018 se Základní škola Ivanovice na Hané zúčastnila sportovní akce – Sport
Life v Brně. Akce se konala na brněnském výstavišti v dopoledních hodinách. Program začal
společným zahájením v pavilonu E, kde byly představeny sportovní osobnosti – Kateřina Baďurová, Pavel Horváth, Kristýna Kolocová, Hana Kynychová, Antonín Panenka. Následovalo taneční vystoupení skupin B-FRESH, fotbal freestyle exhibice, BMX show Dominika Nekolného.
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Po poutavém úvodu odešli žáci pod vedením instruktorů na vybrané sportovní aktivity.
Naši žáci si vyzkoušeli sportovní lezení a korfbal. Na závěr jsme se opět všichni sešli v pavilonu E, kde se soutěžilo o lístky na YOU2BER Life. Sportovní osobnosti vykopávaly či házely
míčky a kdo byl zručný a pohotový, měl možnost tyto lístky získat. Z našich žáků se to podařilo Pavlu Tvrdému, Gábině Pospíšilové a Pavlu Kalinovi. Naši malí sportovci si také mohli
prohlédnout areál a vyzkoušet si jiné sporty či sportovní trenažery.
Mgr. Michaela Štípská, vedoucí PK ČaZ

UČÍME SE S POHÁDKOU
Bylo, nebylo. V jednom malém městečku,
v jedné malé škole byly dvě malé 1. třídy. A ty třídy
nenavštěvovaly děti, ale učily se tam pohádkové bytosti. Pod vedením paní kouzelnice se seznamovaly s příběhy a životem svých kamarádů
z říše pohádek. Samy si vyzkoušely roli vypravěče
před zvídavým obecenstvem. Navštívily svět lidí,
kde si poslechly pohádky, o kterých se učí malí
„človíčkové“. Každý den měly za úkol dopátrat se
odpovědí na zadané otázky. Podle receptu kočičky a pejska si zadělaly těsto na velký dort. Pomáhaly Popelce přebírat hrách a čočku. Ve výtvarné
výchově namalovaly svoji oblíbenou pohádkovou postavičku. Rozházenou pohádku O koblížkovi
samostatně uspořádaly podle děje. A jako konečnou odměnu si udělaly mini dortík se šlehačkou.
Byl to krásný týden naplněný prožitky.
Mgr. Marie Sklenářová, třídní učitelka 1. A
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Základní umělecká škola

Co nás trápí v ZUŠ
Vážení čtenáři, mohlo by se zdát, že v základní umělecké škole bývá život poklidný vždyť
ji přece navštěvují pouze talentovaní žáci. Opak je však mnohdy pravdou. Níže jsou popsány
nejčastější problémy, které se periodicky každoročně opakují:
1. Špatné chápání funkce ZUŠ
Spousta rodičů si základní uměleckou školu plete se zájmovými kroužky. My jsme však
škola, učí zde pouze kvalifikovaní učitelé, máme studijní obory a zaměření, nikoliv kroužky a vydáváme oficiální vysvědčení. Dítě nám není svěřováno na hlídání a „zabití“ volného času, ale proto, aby zde studovalo. A každé studium má svá pravidla. Pokud tuto
zásadu někdo nechápe, neměl by své dítě do ZUŠ vůbec přihlašovat. Takoví žáci jen
zabírají místo těm, kteří to se studiem myslí vážně.
2. Nedostatečná domácí příprava
Čím dál vyšší procento žáků dochází do vyučování nepřipraveno. Je třeba si uvědomit,
že učitel v hodině žákovi látku předvede, vysvětlí a se žákem procvičí, ale naučit se to
musí žák během týdne doma. Povinností rodičů je na tuto každodenní přípravu dohlížet
(např. pravidelně kontrolovat žákovskou knížku, připomínat každodenní cvičení apod.).
Je to stejné jako s domácími úkoly v základní škole. Žák, který se doma pravidelně nepřipravuje, nemá šanci dosáhnout dobrých výsledků. Talent nestačí! Základem úspěchu
je pravidelná domácí příprava, což platí dvojnásob při studiu hudebního oboru!
3. Předčasné ukončení studia
Základní studium I. stupně v ZUŠ trvá 7 let. Nejčastější věta, kterou slýcháme od rodičů
při předčasném ukončení docházky žáka, je: „Ono se mu nechce a my ho nechceme
nutit“. Dítě se nutit musí, neboť není schopné samo posoudit a pochopit, že nutnost plnit
nepříjemné věci mu bude v budoucnu pro život užitečná. Proto mu rodiče nemají umetat
cestičku a každý problém před ním odstraňovat. Kde bychom my dospělí byli, kdyby nás
naši rodiče k něčemu neustále nenutili…? Vždyť většina věcí v každodenním životě se
nám „nechce dělat“. Zvlášť pro děti je důležité získat návyk, že mají určité povinnosti,
které musí i přes svoji nechuť splnit. Výsledek přece stojí za to …
4. Špatně chápaná funkce školného
Školné, které rodiče platí, slouží pouze k částečnému zajištění chodu školy (cca 60%,
zbytek hradí zřizovatel), což je např.: úhrada energií, investice, opravy, nákup učebních
pomůcek pro žáky a podobně. Z tohoto důvodu se školné nevrací. Učitele a tudíž vzdělání vašich dětí platí stát ze státního rozpočtu.
5. Společenské vystupování žáků
Velice často se žáci při koncertech, na kterých účinkují, neumějí vhodně obléknout. Koncertní oblečení nejsou „sváteční tepláky“, riflové kraťasy, trička s nápisy a nevhodnými
obrázky a na nohou tenisky nebo žabky! Je třeba si uvědomit, že návštěvníka koncertu
pohled na umělcovo vytahané tričko a rifle s „rozkrokem proklatě nízko“ asi těžko nadchne. Koncertní oblečení se blíží tomu plesovému: dívky šaty nebo sukýnka s halenkou
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+ společenská obuv, chlapci jednobarevné kalhoty (nejlépe černé), jednobarevná košile,
(sako, vesta + doplňky), společenská obuv. Žáci, kteří se neumějí společensky obléknout, nemohou veřejně vystupovat.
Z výše popsaných řádků paradoxně vyplývá, že za většinu problémů nemohou ani tak
žáci samotní, ale především jejich rodiče „díky“ své časové zaneprázdněnosti (zkrátka nemají na děti čas) a nedůslednosti ve výchově. Bohužel řešení těchto problémů může škola
jen těžko ovlivnit, snad jen neustálým připomínáním a apelováním na rodiče.
Mgr. Kamil Sedlák, ředitel ZUŠ

HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ
Ivanovičtí rodáci – legionáři
Před nedávnem si celá naše společnost připomněla velmi významnou událost, jakou bezesporu bylo sté výročí založení Československé republiky, 28. 10. 2018. Ke vzniku samostatného
státu Čechů a Slováků přispěla celá řada událostí a okolností, především ukončení 1. světové
války a s tím spojený rozpad Rakousko Uherské monarchie, ale svým významným dílem se
o vznik republiky zasloužily také Československé legie. Založení legií bylo už mnohokrát popsáno
v různých dokumentech, ovšem i přesto si opět zaslouží jejich členové tichou vzpomínku. Vždyť
mezi nimi byli také ivanovičtí rodáci.
Československé legie vznikaly během první světové války současně na více místech, v Rusku, ve Francii a později i v Itálii, název Československé legie získaly až po válce. Během války se
nazývaly revoluční dobrovolná vojska, resp. zahraniční čs. vojska. Jejich základ tvořili dobrovolníci, kteří se hlásili už od roku 1914 do carské armády v Rusku, kde vytvořili jednotku Česká družina, či do Cizinecké legie ve Francii, kde vznikla rota „Nazdar“. K nim se později přidávali vojáci,
kteří padli do zajetí vojsk zemí Dohody a tam pak přešli na stranu původního nepřítele. Od roku
1917 vznikaly české jednotky i v Itálii. Později se tyto jednotky, složené z našich krajanů, proslavily
v mnoha bitvách: u Zborova, u Bachmače, na Piavě, na Soči, u Verdunu a v mnoha dalších bojích
na všech frontách první světové války. Velmi známá je i sibiřská anabáze a předlouhá cesta do
vlasti. Hrdinství legionářů, jejich odvaha a úspěchy během bitev byly světovými velmocemi uznávány i oceňovány a měly nemalý vliv na rozhodování o vzniku samostatného státu při diplomatických jednáních na konci války. Mezi členy legií byla celá řada významných osobností, z nichž
musíme jmenovat především T. G. Masaryka a Milana Rastislava Štefánika. Kromě významných
osobností, ale byli součástí těchto jednotek i zdánlivě bezejmenní vojáci, tak jako naši rodáci.
I když jejich jmenný seznam byl zveřejněn už několikrát, poprvé vyšel v Pamětech města Ivanovice na Hané Fr. Hladkého roku 1929, připomeňme si jeho úplnou, nedávno rozšířenou verzi:
Legionáři italští: Bubeník František, Hanák Rudolf, Hanák Vladimír, Chlup Alois, Jelínek Jan,
Kramel Václav, Krobot Bohumil, Macík Arnošt, Pospíšil Jakub, Richter Tomáš, Lasovský Jindřich,
Souček Antonín, Šenkyřík Jan, Vilímovský Antonín, Vrána Bedřich, Bartl Jan, Pěček Ondřej, Rydel Ferdinand.
Legionáři francouzští: Hermann Alois, Hruban Vojtěch, Konečný Zikmund, Macalík Bohuslav, Nejezchleba Jakub, Pazderka Josef, Polách Zdeněk.
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Legionáři ruští: Bednář Emil, Bednář Jaroslav, Čecháček Bohumil, Derka Jan, Gajer František, Hanák František, Herodek František, Kadlčík Vojtěch, Kavečka Josef, Kazík Filip, Kleiber
Richard, Kopřiva Jan, Kozák Rudolf, Macalík František, Macalík Jan, Macalík Metoděj, Macalík
Vladimír, Medek Cyril, Medek Vilém, Nakládal Rajmund, Nakládal Vladimír, Novotný Antonín, Ondruška Vladimír, Oral Bohumil, Palásek Jakub, Pazdera Karel, Rada Karel, Skoupil František,
Skoupil Jaroslav, Slavík Jan, Slováček Kajetán, Svoboda Rudolf, Svobodník Cyril, Šťastný Teodor, Turský Jan, Uhlíř Jan, Vysloužil Emil, Bednář Emil, Horna František, Míček František, Řepka
Jan, Šafařík Josef, Tuček František, Přibylík František, Štaffa Rudolf.
Legionáři o nichž přesné údaje chybějí a dobrovolníci ze Slovenska: Kudlič Tomáš,
Hladký ???, Jakubík Alois, Lukeštík Josef, Šťastný František.
Je velmi těžké dnes zjistit podrobnosti z osudů a osobní zážitky těchto hrdinů, čas běží kupředu neúprosně a všichni nás už opustili. I ten nejstarší z legionářů, Filip Kazík, odešel v roce
1999 ve věku 103 let! Nezbývá nám, než se probírat starými fotografiemi a jen velmi nejasně si
představovat všechny ty rozličné cesty osudu, kterými během svého života kráčeli, nebyly vždy
přímočaré. Minulý režim v nich viděl nepřátele a drtivá většina členů legií, často včetně jejich
potomků, po roce 1948 trpěla perzekucemi, neoprávněnými obviněními i ztrátou svobody. Jejich
činy a samotná existence legií byla téměř zapomenuta.
Musíme zmínit i fakt, že podobnému osudu neušli ani účastníci II. odboje a také mnozí z nich byli po únoru 1948 vězněni, vyslýcháni, mučeni a popravováni. Živořili v lágrech
a pracovních táborech, kde čekali na
spravedlnost, většinou marně. Politická garnitura zkrátka neměla zájem
oslavovat vojáky, kteří z jejího pohledu bojovali proti nastavené ideologii.
Teprve po sametové revoluci v roce
1989, po změně pohledu na dějiny,
všichni tito lidé jakoby vystoupili z ilegality. Teprve tehdy na veřejnost začaly pronikat fotografie a neobyčejné
příběhy z minulosti. Važme si těchto
vzácných útržků poznání a stejně tak
i obětí nejen legionářů, ale i ostatních
vojáků, díky nimž mohla vzniknout
naše republika. Zkusme si na jejich
odkaz a útrapy vzpomenout ve zdánlivě vypjatých chvílích a zjistíme, že
naše problémy proti jejich obětavosti
a utrpení vlastně vůbec nic neznamenají.
Přiložené fotografie opět jen nedokonale a nahodile ilustrují dobu před
sto lety. Zveřejnit všechna fakta a dochované fotografie je nad rámec článku a možnosti našeho Zpravodaje.
Kolektiv autorů PaM., SaB., ToB.
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Herman Alois

Krobot Bohumil

Ivanovičtí legionáři v r. 1938
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OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
28. října 2018 jsme si připomněli a oslavili výročí 100 let vzniku naší republiky. Pro
připomenutí uvádíme myšlenky T. G. Masaryka, našeho prvního prezidenta, které přednesl
tenkrát před občany a jsou inspirativní i dnes:
„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“
„Podstata demokracie je v administraci a samosprávě. Demokracie není panování.“
„Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.“
„Demokracie pravá spočívá v mravnosti.“
„Škodit a překážet dovede i nejhloupější člověk.“
„Vůdcem dobrým bude ten, kdo dovede sloužit a kdo cítí, že sám je veden a veden být chce.“
„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat
demokracii.“
„Nestačí, když hodiny špatně jdou, postrčit ručičky a dál se nestarat…“
„Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác;
ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci.
Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.“
„Mnoho věřících neví, co je náboženství, mnoho nevěřících nemá tušení, co vlastně popírají;
ale nejmíň a nejpovrchněji chápou náboženství lidé indiferentní, lhostejní.
Přivést je k tomu, aby o náboženství aspoň mysleli – to by, pane, bylo veliké misionářství,
potřebnější, než jít kázat Negrům; ti věří po svém, ale věří.“
Zdroj: https://citaty.net/autori/tomas.garrigue-masaryk/

U RODINNÉ PLOTNY
Štědrovečerní recepty

Čeká vás příprava vánočního menu? Máme pro vás pár tipů.

Vánoční kapr načerno
Máte dost klasických vánočních receptů? Vyzkoušejte vánočního kapra jinak. Vánoční
kapr načerno se připravuje se zeleninou na černém pivě se švestkami a mandlemi a stane se
jistě Vaší oblíbenou pochoutkou po celý rok.
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Suroviny: Naporcovaný kapr, 1 celer, 1cibule, bobkový list, tymián, 250 g perníku, 250
g švestkových povidel, 5 dl černého piva, mandle, rozinky, sušené švestky, cukr, ocet, sůl.
Příprava:
• Očištěného a naporcovaného kapra dáme do vroucí osolené vody. Až se voda začne
znovu vařit, kapra vyndáme.
• Mezitím v dalším hrnci uvaříme na plátky nakrájený celer a ve třetím hrnci pak pokrájenou cibuli, tymián a bobkový list.
• Oba vývary (z celeru, cibule, tymiánu a bobkového listu) pak procedíme do vývaru
z ryby, přidáme strouhaný perník rozmíchaný ve studené vodě a za stálého míchání
vaříme. Do hladké omáčky přidáme švestky, rozinky, povidla, sirup a chvíli vaříme.
• Omáčku odstavíme z ohně, přidáme do ní pivo, uvařenou rybu a pokrájené mandle.
Podle chuti osladíme, okyselíme a osolíme a necháme vychladnout.

Vánoční houbový kuba
Pokud nedržíte půst, houbový kuba je na Štědrý den tradiční obědovou volbou. Vyzkoušejte tento snadný a rychlý recept:
Suroviny: velkou cibuli, sůl, 5 stroužků česneku, 3 lžíce sádla, 0,5 lžičky majoránky, špetka pepře, 5 lžic sušených hub, 300 g krup, lžička drceného kmínu.
Kroupy propláchneme a ve větším množství vody vaříme doměkka. Cibuli nadrobno pokrájíme a osmahneme, přidáme hrubě posekaný česnek, předem namočené houby, osolíme,
vmícháme koření a dusíme doměkka. Podléváme vodou z hub. Podušené houby smícháme
s kroupami a dáme na 30 minut zapéct.

Jihočeská štědrovečerní polévka
Mezi netradiční vánoční recepty, které zpestří vaši vánoční tabuli, patří Štědrovečerní polévka Jihočeská, která na rozdíl od klasické rybí polévky obsahuje kořen zázvoru.
Suroviny: 100 g celeru, 50 g petržele, 50 g mrkve, 100 g másla, hrst hrachu, kousek celého zázvoru, 20 celých pepřů, cibule, 5 kapřích hlav, 500 g kapřích vnitřností, sůl, 50 g másla
a 50 g hladké mouky na jíšku.
Příprava:
• Očištěnou zeleninu nastrouháme a opečeme na másle.
• K zelenině přilijeme vodu, přidáme hrách (den předem namočený), zázvor, pepř, cibuli, rybí hlavy a vaříme 30 minut.
• Uvařenou polévku přecedíme a zahustíme jíškou, kterou jsme si předem udělali
z másla a mouky.
• Nakrájíme vnitřnosti a maso obrané z hlav a zahuštěnou polévku ještě asi 15 minut
povaříme.
Zdroj: https://www.vanocni-darky.cz/
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RADY, TIPY, DOPORUČENÍ
Tableta do myčky umí vyčistit troubu
Proč byste měli vzít tabletu do myčky a použít ji třeba v koupelně nebo při praní či
úklidu? Má totiž schopnosti, které stojí za to využít. Vyzkoušíte to s námi?
Na mastnotu v troubě
Napadlo vás někdy využít tablety do myčky i jinak než právě na nádobí? Podle zkušeností
opravářů myček to je spíš naopak – víc lidí napadne do myčky na nádobí nalít jar nebo nahradit
tablety něčím doma vyrobeným. Před takovými experimenty varujeme, ale najít tabletám do
myčky i další úkoly můžeme jenom doporučit.
Jestli se vám nechce drhnout připečenou mastnotu z trouby a dvířek, nechte rozpustit tabletu v troše vody, udělejte z ní kašičku a tu pak naneste houbičkou na nádobí. Nechte chvíli
působit a pak jen setřete. Na vyčištění celé trouby i dvířek postačila kašička ze tří tablet.
Na připečený pekáč
Nechce se vám drhnout připečené zbytky z pekáče nebo formy? I na to je tableta ideální pomocník. Stačí formu napustit vodou, jednu do ní hodit a nechat přes noc odstát – a zaručujeme
vám, že vám pak zbyde jen formu lehce otřít. Jen takhle nemyjte nádobí, které by nemělo přijít
do myčky, protože by kvůli soli v tabletách mohlo korodovat nebo se jinak poškodit.
Do pračky
Usazeniny v pračce můžete odstranit buď speciálním přípravkem, nebo právě s použitím
tablet do myčky. Jejich výhodou je, že nepění, ale poradí si i se zanesenými trubkami, ve kterých
mohou být zbytky pracích přípravků, ale i mastnoty a podobně. Dvě tablety hoďte do prázdného
bubnu pračky a nastavte dlouhý program na bavlnu, aby se měly šanci stoprocentně rozpustit.
Na čištění WC
Nedaří se vám z toalety odstranit usazeniny a pořádně ji vyčistit? Pak zkuste použít tablety
do myčky. Hoďte je do vody v toaletě a nechejte působit přes noc. Na místa, kam voda nedosáhne, můžete štětkou nanést kašičku z rozpuštěných tablet.
Vybělení dřezu
Ve dřezu i v umyvadle zůstávají občas usazeniny, které jsou nehezké na pohled a velmi
těžko se odstraňují. Napusťte dřez vlažnou vodou a hoďte do ní tabletu. Když ji necháte působit
přes noc, bude dřez krásně bílý. Jen pozor na umyvadla, která mají kovové výpustě, ty mohou
být citlivé na sůl, která je může narušit, a začnou rezivět.
Praní utěrek
Kuchyňské utěrky to někdy při vaření „schytají“ a jsou potom hodně mastné. Podobně na
tom může být i pracovní oblečení domácích automechaniků a kutilů. A právě takové skvrny
často odolají běžnému vyprání a musíte je nechávat odmáčet nebo na ně kupovat speciální
přípravky. Vyzkoušejte je ale příště vyprat právě s pomocí tablety do myčky – většinou si s mastnými skvrnami snadno poradí. Stačí jen jednu až dvě hodit do várky takto ušpiněného prádla
a zvolit dlouhý program s teplotou nad 40 °C.
54

4/2018

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

Na plynové hořáky
Majitelé plynových sporáků jistě potvrdí, že je skoro nemožné zbavit kryty hořáků a litinové
mřížky mastnoty a nečistot, které se k nim připečou. Až to budete příště zkoušet, ponořte je
do vody, ve které jste rozpustili právě tabletu do myčky, možná budete překvapeni výsledkem.
Zažloutlý porcelán
Máte oblíbený hrneček po babičce, ale připadá vám divně zažloutlý? Právě tableta do myčky mu pomůže navrátit krásnou bílou barvu. Stačí ho namočit do vody, ve které jste ji nechali
rozpustit, a nechat odmočit. Tato lázeň odstraní i léty zažrané nečistoty, ale nelze ji doporučit pro
materiály neglazované nebo porcelán s kovovým či lepeným zdobením.
Zdroj: https://www.prozeny.cz/clanek/tableta-do-mycky

TANEČNÍ KLUB DANCE FLOW, z.s.
Ohlédnutí za uplynulou soutěžní taneční sezónou
a přípravy na novou
Ohlédnutí za letošní soutěžní sezónou je pro taneční
klub velmi příjemné. Oběma soutěžním skupinám MINI
a JUNIORKY se podařilo úspěšně reprezentovat město
na 6 tanečních soutěžích a vyvrcholením sezóny byla vybojovaná účast na mezinárodní taneční soutěži MIA FESTIVALU v Praze. Ve finále v pražské Lucerně jsme získali
pro náš klub zatím největší ocenění – titul „Mistra MIA
ligy disco dance za sezonu 2017-18“. Bylo to pro nás
takové překvapení, že jsme zpočátku ani nechápali, jaké
ocenění je nám udělováno, až po opakovaném ujištění
moderátora, že jsme opravdu “Mistry ligy“ jsme se začali
radovat a podepisovat na památeční banner. Toto krásné
ocenění zastínilo i další 4 stříbrné medaile za skupinové
Duo Amálka Pištělková
formace a zlatou medaili Dua Amálka Pištělková a Emiča Emička Patloková
ka Patloková získanou na finále MIA festivalu v Ostravě.
Ukončení a rozloučení s taneční sezonou 2017-18 proběhlo v červnu, jako již tradičně v kulturním domě, kde mohla veřejnost vidět všechny soutěžní
choreografie a zábavná vystoupení.

Letní taneční soustředění
S přípravami na novou taneční sezonu začalo vedení klubu již na podzim loňského roku,
abychom zajistili samostatné Letní taneční soustředění. V minulých letech jsme se účastnili
Letního soustředění pořádané tanečním klubem M. Bartuschkové z Brna. Letos si klub soustředění organizoval a zajišťoval samostatně – šili jsme si ho na míru. Podařilo se nám zajistit
vhodné podmínky v krásné lokalitě Smraďavka v Rekreačním středisku Dopravák s velkým
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tanečním sálem. Navázali jsme na spolupráci s trenérkami ze Stardance Chomutov a Akcent
Ostrava, připravili doprovodný program, doplňkové svačinky, pitný režim… Bylo toho hodně, co
jsme museli zajistit, než jsme mohli předposlední srpnový týden s dětmi vyrazit na Letní taneční
soustředění s názvem - Ať žijí duchové. Začali jsme stylově, hned cestou na soustředění jsme
navštívili hrad Buchlov, abychom „nasáli“ tu správnou atmosféru a děti informace do soutěží
a her, které je v průběhu soustředění čekaly. Každý den budila děti písnička z pohádky a po
snídani je v průběhu dne čekalo 4 až 6 hod. trénování. Ve volných chvílích, jsme pro ně měli
připravený program, vyráběly si kopretiny pro Leontýnku, hrady, duchy, strašidla a rámečky.
Hráli jsme hry, soutěžili a každý večer jsme se uložili na matrace v tanečním sále a společně
si promítali pohádku. Ve středu byl odpočinkový den, trénovalo se jen dopoledne a odpoledne
jsme hráli hru v lese a okolí RS Dopravák. Předposlední den v sobotu navečer byl karneval se
světýlky a proběhlo vyhlášení soutěží a her. Celý týden děti soustavně trénovaly, aby se připravily na novou taneční sezónu. Každý rok nás překvapují, jaký pokrok za soustředění udělají. Byl
to pestrý a náročný týden, jak pro děti, trenérky tak i pro vedoucí. Za týden bez mobilů, tabletů
a televize se také naučily spolu lépe komunikovat - hry a soutěže je vedli k vzájemné spolupráci.
Na neděli dopoledne se děti moc těšily, protože přijeli rodiče a ony jim předvedly a ukázaly,
co všechno se naučily a vyrobily. Děti i rodiče odjížděli spokojení, všechno stýskání, občasné
slzičky i bolístky byly zapomenuty a odváželi si domů jako vzpomínku na soustředění společnou
fotku ve vlastnoručně vyrobeném rámečku.
Nám vedoucím se dostalo uznání od dětí i rodičů ve formě prohlášení že to bylo „nejlepší
taneční soustředko“. Stálo nás to velké úsilí, ale stálo to za to!

Letní taneční soustředění 19.-26.8.2018

Společné Letní taneční soustředění

Skupina Baby

Slavíme umístění na soutěžích
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1. pololetí
A v září opět začínáme, zápis dětí do skupin, první vystoupení na Babím létě, vystoupení
v MŠ k 40 výročí. Pravidelné tréninky v tanečním sále, trenérka upravuje choreografie na počty
dětí a přidávají se nové sestavy, šijeme nové kostýmy… V říjnu a listopadu proběhla další dvě
víkendová soustředění. Rok se chýlí ke konci a blíží se čas Vánoc a s ním i 21. prosinec termín
našeho již tradičního Předvánočního posezení s tancem pro veřejnost, na který se moc těšíme.
V novém roce nás čeká spousta soutěží a vystoupení, na kterých chceme zúročit naše
půlroční snažení na trénincích a soustředěních. Jde nám především o to, aby děti získaly pěkný
vztah k pohybu, rády tančily a tím jsou vystoupení a soutěže dobrou motivací.
Lucie a Vlasta Válková

Pozvánka na vystoupení
Zveme Vás 21. 12. v 17 hod. na Vánoční posezení s tancem do Kulturního domu v Ivanovicích n.H. Připravujeme pro Vás ukázky všech nových tanečních choreografií a něco navíc,
vánoční občerstvení a teplé nápoje. Přijďte se chvíli pozastavit ve vánočním shonu a prožít
s námi příjemnou tanečně-vánoční atmosféru.
Vlasta Válková předsedkyně klubu

TJ SOKOL
Turnaj v bowlingu
K podzimu patří mezi sokoly neodmyslitelně Župním turnaj v bowlingu, který se pořádá v Lulči. Letos 4. 11. 2018
se zapsalo na startovní listinu 8 družstev. Konkurence byla
veliká a naše Jednota Ivanovice na Hané obsadila krásné
4. místo. Pomalými krůčky se blížíme na „bednu“. Sportu
zdar a příští rok znova 
Veronika Krylová,
starostka T. J. Sokol Ivanovice na Hané
V době vydání tohoto zpravodaje bude probíhat Turnaj
v badmintonu. Bližší informace podáme v dalším zpravodaji.
Připravujeme: 25. ledna 2019 Posezení pro seniory
26. ledna 2019 Šibřinky
Navštivte naše stránky: www.sokolivanovice.wz.cz
T. J. Sokol Ivanovice na Hané přeje všem občanům města krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a pohody v novém roce 2019.
4/2018

57

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

RHYTHMICKGYM
Nový školní rok nám začal výtečně. Na nábor se přišlo podívat dalších sedmnáct členů,
kteří rozšířili naše řady.
Začátkem listopadu jsme se zúčastnili mezinárodní mažoretkové soutěže v Hranicích. Využili jsme sokolské dresy a poprvé jsme startovali v disciplíně mažoretky. S hůlkou trénujeme teprve od poloviny září a soutěž jsme brali spíše inspirativně a chtěli jsme získat nové zkušenosti.
Umístili jsme se na krásném 4. místě. Na soutěži se předvedly i sóla a duo. Bětuška Slezáková
s obručí obsadila 1. místo a duo s pompony Terka Dobešová a Nikča Hochreiterová taktéž
1. místo. Čekání na výsledky jsme si zpestřili sledováním zajímavých vystoupení, které pro nás
byly inspirací na další nápady.
Na tréninku nás překvapili vzácnou návštěvou Mikuláš, andílek a čertík. Krásnou sestavou
si děti vykoupily všechny hříchy a čert odešel s prázdnou. A kdo nevěří, ten si může naše vystoupení shlédnout ve čtvrtek 20. 12. 2018 od 17.00 hod. na vánoční besídce v kulturním domě
v Ivanovicích na Hané. Těšíme se na Vás. TS RG
Eliška Trněná, trenérka Rhythmickgym
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TJ Slovan Ivanovice na Hané
Návštěva Gaussigu
Ve dnech 26.10. - 28. 10. 2018 jsme jeli do Německa do města Gaussig. Tam jsme v sobotu odehráli turnaj za účasti těchto mužstev: Ivanovice,
TSV Neukirch, SG Wilthen, SV Gaussig. Hrálo se dvojkolově, to znamená
s každým týmem 2krát.
S týmem TSW Neukirchem jsme dvakrát vyhráli 3:1 branky: Žolňák, Olejníček M., Strejček a 4:0 branky: Žolňák 2, Marek 2. S týmem SG Wilthen jsme také dvakrát vyhráli a to 3:0
branky: Marek 3 a druhý zápas 7:0 branky: Žolňák 3, Holba J. 2, Klimek, Olejníček M.
S týmem SV Gaussig jsme poprvé prohráli 1:0 a druhý zápas opět vyhráli 4:2.
Branky: Žolňák, Olejníček M., Marek, Medek.
Na turnaji jsme obsadili zasloužené 1. místo při skóre 21:4 a počtem 15 bodů.
Klukům tímto chceme poděkovat za příkladnou reprezentaci a za jejich snahu.
Trenéři: Rudolf, Klimek, Truchlík (Fordík).
Rudolf Vlastimil, trenér
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Vážení čtenáři,
dovolte, abychom Vás informovali o působení TJ Slovan Ivanovice na Hané za
uplynulé období průřezem činnosti jednotlivých oddílů.
Na úvod smutná zpráva o předčasném odchodu kamaráda, sportovce a funkcíonáře, jehož neviditelná činnost a práce pro běžný chod jednoty zůstala nedoceněná. Považujeme za
svoji povinnost se touto cestou ještě jednou rozloučit s dlouholetým předsedou naší tělovýchovné jednoty MVDr. Jiřím Radošem a poděkovat mu za vše, co pro nás vykonal.

Oddíl kopané
V soutěžním ročníku 2018 – 2019 má oddíl kopané TJ Slovan Ivanovice na Hané po
dlouhých letech v soutěžích 3 mládežnická družstva a družstvo dospělých.
Mladší přípravka hraje okresní soutěž mladších přípravek skupiny A. Má za sebou
úspěšnou podzimní část, po které se nachází na pátém místě.
Nejlepší střelci mladší přípravky:
Prokeš Kristian Paul
52
Žilka Nicolas
7
Rudolf Jan
17
Černý Tadeáš
2
Hladký Zachariáš
14
Boleloucký Jakub
1
Olejníček Lukáš
10
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Kristian Paul Prokeš vévodí s 52 vstřelenými góly tabulce střelců celé okresní soutěže
mladších přípravek skupiny A.
Starší přípravka hraje okresní soutěž starších přípravek skupiny A. I toto družstvo odehrálo úspěšně podzimní část, po které se umístilo na čtvrtém místě.
Nejlepší střelci starší přípravky:
Souček Šimon
19
Loubal Radek
4
Herák Štefan
11
Daniel Dominik
4
Žolňak David
11
Kovařík Zdeněk
3
Klusák Filip
6
Truchlík Matyáš
3
Matoušek Lukáš
5
Jak již bylo prezentováno dříve, dle rozhodnutí FAČR, tabulky s pořadím přípravek se
nesmí zveřejňovat
Mladší žáci hrají okresní přebor mladších žáků. Většina chlapců vyšla po skončení minulé sezóny ze starší přípravky, přesto klukům patří po odehrané podzimní části vynikající čtvrté
místo se ztrátou pouhých 3 bodů na vedoucí Otnice.
Nejlepší střelci mladších žáků
Marek Matyáš
28
Navrátil Ondřej
4
Daniel Miroslav
10
Holba Tomáš
3
Žolňak David
8
Holba Jaroslav
2
Olejníček Martin
8
Rudolf Jakub
1
Štolfa Štěpán
7
Strejček Jakub
1
Medek Ladislav
5
Polach Lukáš
1
Klimek Samuel
4
Matyáš Marek je s 28 brankami nejlepším střelcem celé soutěže.
Ve dnech 26. – 28. 10. 2018 se družstvo mladších žáků zúčastnilo družební návštěvy
v německém Gaussigu. V rámci této návštěvy odehrálo mezinárodní turnaj. Naše družstvo
celý turnaj nakonec vyhrálo.
Zde jsou výsledky jednotlivých utkání našeho družstva na mezinárodním turnaji:
Ivanovice na Hané - Sg Wilthen 3 : 0 Branky : Marek 3
Ivanovice na Hané - Sg Wilthen 7 : 0 Branky : Žolňak 3, Holba J. 2, Olejníček, Klimek
Ivanovice na Hané - Tsv Neukirch 3 : 1 Branky : Žolňak, Olejníček, Strejček
Ivanovice na Hané - Tsv Neukirch 4 : 0 Branky : Žolňak 2, Marek 2
Ivanovice na Hané - Gaussig
0:1
Ivanovice na Hané - Gaussig
4 : 2 Branky : Medek, Marek, Olejníček, Žolňak
Tabulka okresního přeboru mladších žáků po podzimní části:
Družstvo
Z
V
R
1.
TJ Sokol Otnice
9
7
1
2.
MFK Vyškov B
9
7
1
3.
MFK Vyškov C
9
6
1
4.
TJ Slovan Ivanovice n/H
9
6
1
5.
FKD B
9
5
1
62

P
1
1
2
2
3

Skóre
51:6
52:18
96:23
82:17
43:29

B
22
22
19
19
16
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6.
7.
8.
9.
10.

FC Bučovice
TJ Sokol Dědice
SK Slavkov u Brna
TJ Němčany
TJ Sokol Račice

9
9
9
9
9

5
3
2
1
0

0
1
0
0
0

4
5
7
8
9

56:25
28:47
31:62
14:106
4:124

15
10
6
3
0

Muži vyhráli v soutěžním ročníku 2017 – 2018 s náskokem osmi bodů A skupinu III. třídy a postoupili do okresního přeboru. Po podzimní části okresního přeboru se nacházejí na
9. místě.
Nejlepší střelci mužů:
Kabele Petr
13
Raušer Jiří
3
Macháň Petr
7
Kužílek Tomáš
1
Olejníček Petr
4
Kabele Vojtěch
1
Gürtler Samuel
4
Tabulka okresního přeboru mužů po podzimní části:
#
Družstvo
1. TJ Sokol Bohdalice
2. FK Křižanovice
3. SK Slavkov u Brna
4. Sokol Švábenice
5. FK Pustiměř
6. TJ Sokol Otnice
7. TJ Vážany nad Litavou
8. TJ Brankovice
9. TJ Slovan Ivanovice n/H
10. TJ Radslavice
11. TJ Velešovice
12. Sokol Hodějice
13. TJ Letonice
14. Tatran Rousínov B

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
9
8
9
6
6
7
6
5
4
2
3
2
2
2

R
2
4
0
5
4
1
2
3
4
6
3
3
2
1

P
2
1
4
2
3
5
5
5
5
5
7
8
9
10

Skóre
44:25
32:15
31:22
36:26
28:23
37:37
26:29
26:27
33:31
25:29
23:40
32:41
32:35
30:55

B
29
28
27
23
22
22
20
18
16
12
12
9
8
7

Oddíl kopané TJ Slovan Ivanovice na Hané chce i touto cestou poděkovat všem hráčům
za výborné výsledky, trenérům mládeže a funkcionářům za odvedenou práci a popřát všem
hráčům, rodičům naší mládeže, trenérům, funkcionářům, sponzorům, fanouškům i čtenářům
krásné svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Oddíl nohejbalu
Oddílu nohejbalu NK Rozvíz Slovan Ivanovice na Hané v sezoně 2018. NK Rozvíz
nastupoval v soutěži Vyškovské nohejbalové ligy 2018 (dále jen VNL) kde hrálo 10 družstev (viz níže). Naše družstvo doznalo velkých změn, na hostování odešel Tomáš Gürtler do
Modřic ,,B“ a Petr Zemánek do R.U.M Holubice. Na druhou stranu jsme dokázali zapracovat
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nové hráče jmenovitě Jiřího Šimka, Petra Herodka, Radima Kroupu a Tomáše Nováka. Borci
na sobě pilně pracovali a někteří si zahráli první zápasy VNL. V sezoně jsme po základní části
skončili na druhém místě, takže jsme se bez problémů kvalifikovali do závěrečného turnaje,
který se konal u nás na Rozvízu za účasti čtyř nejlepších družstev VNL. Výsledky závěrečného turnaje a konečné pořadí VNL přikládáme.
Děkujeme všem fanouškům, kteří se přišli v letošní sezoně na nás podívat a povzbudit.
Výsledky 2018
Konečné pořadí Vyškovské nohejbalové ligy 2018
1. Ivanovice
5. Prusy B
2. Opatovice
6. Prusy A
3. Holubice B
7. Bučovice A
4. Slavkov
8. Holubice A
9. Ponětovice
10. Ježkovice
Finále
Ivanovice - Opatovice

4:1

O 3. místo
Holubice B - Slavkov

4:2

Semifinále
Ivanovice - Slavkov
4:0
Opatovice - Holubice B 4 : 2

Více zde: https://nohejbal-vyskov.webnode.cz/vysledky2/

Oddíl kuželek
Podzimní část soutěže našeho oddílu byla zahájena bez opory minulého ročníku - Radka Loubala. Hráč nás požádal o umožnění hostování v Sokolu Vážany, hrající vyšší soutěž
a bylo mu vyhověno. Soutěžní utkání probíhají s výsledky odpovídajícími možnostem kádru.
Z tabulky po 8. kole je patrná vyrovnanost středu pole a dominance mužstva Husovic.
Tabulka:
1. TJ Sokol Husovice D

7

7

0

0

44,0:12,0

60,0:24,0

2592

14

2. TJ Sokol Brno IV B

8

5

0

3

43,0:21,0

56,0:40,0

2521

10

3. KK Moravská Slávia Brno G

7

4

1

2

34,0:22,0

51,0:33,0

2443

9

4. TJ Sl. Ivanovice n. H.

8

4

0

4

31,5:32,5

48,0:48,0

2399

8

5. KK Orel Ivančice B

8

3

1

4

26,5:37,5

40,5:55,5

2378

7

6. KK Brno Židenice B

8

3

0

5

31,0:33,0

44,5:51,5

2421

6

7. KK Orel Telnice B

8

3

0

5

29,0:35,0

48,5:47,5

2397

6

8. SKK Veverky Brno B

8

1

0

7

9,0:55,0

23,5:72,5

2202

2

TJ Slovan Ivanovice na Hané chce i touto cestou poděkovat všem sponzorům, fanouškům i čtenářům krásné svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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INFORMACE PRO OBČANY

MAP propojuje napříč Vyškovskem
Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko (MAP II) vstupuje do své další etapy.
Do projektu se zapojilo celkem 46 škol z ORP Vyškov. Po úvodní části, kdy byl projekt připravován, se opět obracíme na základní a mateřské školy v regionu s nabídkou spolupráce
s dalšími subjekty nejen ve vzdělávání. V praxi to znamená, že školy v rámci projektu podpoříme v jejich potřebách - např. realizací místních miniprojektů, nabídkou profesního rozvoje
v dalším vzdělávání pedagogů. Cílem je zapojit nejen různé organizace a firmy, ale i jednotlivce, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Vyškov a mohou být pro společné plánování
přínosem.
V září tohoto roku proběhlo úvodní setkání k projektu, na kterém byli přítomni zástupci škol, firem, zřizovatelů, nestátních neziskových organizací i veřejnosti. Tímto propojením
a diskusí se podařilo nastínit aktuální témata, a to např. podpora polytechnické výchovy na
školách, pregramotnost v mateřských školách, udržitelnost moderní IT a interaktivní výuky či
diskuse a orientace ve vzdělávací politice směrem od MŠMT ke krajům a obcím. Velkým přínosem je zapojení motivovaných a aktivních lidí a odborníků do Pracovních skupin a Řídícího
výboru.
V pondělí 12. listopadu 2018 měly děti z místní mateřské školy, z třídy Motýlků, možnost
zažít matematiku na vlastní kůži. V rámci matematické pregramotnosti v předškolním vzdělávání u dětí dochází k osvojování si dovedností, které předchází schopnosti užívat číselné
a matematické pojmy a matematické souvislosti v reálném životě. Formou hry za pomocí
didaktických her a speciálních školních pomůcek bylo dětem přiblíženo využití matematiky
v praxi. Děti si nadšeně vyzkoušely karty pro vytvoření matematické představy čísel. Vzdělávací akce měla velký úspěch, a tak nic nebrání tomu, aby se realizovala i v dalších školách,
které jsou do projektu MAP II zapojeny.
Více o projektu naleznete zde:
https://www.masvyskovsko.cz/projekty/map-ii-rozvoje-skolstvi
Ing. Ema Stehnová
Manažerka projektu
masvyskovskomap@seznam.cz
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INZERCE
Že je na Vánoce ještě brzy? Naopak, o první dárek pro své blízké máte už postaráno!
Zdeněk Izer v pořadu na Plny coole míří k Vám do Ivanovic na Hané do kulturního domu
dne 25. února od 19 hod. „Na plný coole “. Předprodej vstupenek v síti www.ticketevent.cz
a v Městské knihovně Ivanovice na Hané.
Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých
vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
Koupím byt ideálně 2+1 nebo 3+1 Ivanovice na Hané nebo ve Vyškově. Tel. 731 333 710
Hledám dům s dobrou dostupností do Vyškova. Děkuji za nabídky. Tel. 739 912 867

Zpravodaj č. 4/2018 je pro tento rok poslední. Děkujeme všem, kteří svými příspěvky pomohli naplnit jeho stránky a zasloužili se o to, aby byl
pestrý a vypovídal o současném životě i historii našeho města.
Všem našim čtenářům a dopisovatelům přejeme hezké prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 pevné zdraví, veselou mysl, spokojenost a splnění všech přání.
Za redakci Gabriela Hladká, odp.red.
K blahopřání se připojují i představitelé města
a zaměstnanci Městského úřadu Ivanovice na Hané.
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Rozsvícení vánočního stromu
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Rozsvícení vánočního stromu
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