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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jarní dny nám tak nějak rychle přešly v letní a současné teploty spojené s nedostatkem vody…už několik let po sobě, přináší nemalé problémy vodohospodářům (vypuštěná
Opatovická nádrž z důvodu nutných oprav se naplňuje jen velmi pozvolna), zemědělcům
ale i drobným zahrádkářům. Radost z toho, že po letech úroda na stromech nezmrzla, teď
vystřídaly obavy, zda se ovoce bez vody na stromech udrží. Ale doufejme, že i tady u nás,
v Ivanovicích na Hané, nakonec nějaké ty srážky spadnou.
Rozpočet města na rok 2018 zastupitelé schválili bez připomínek na svém březnovém
zasedání, a tak hned po nástupu vhodného počasí se začalo ve městě opět po zimní přestávce budovat.
První velkou akcí byla demolice domů na Palackého náměstí a vzniklý otevřený prostor
s pohledem na starou radnici a kostel s farou je velmi zajímavý, krásný a hlavně neokoukaný. Poslední úvahy jsou takové, že město by si část pozemku ponechalo k dříve již
zmiňované úpravě Nádražní ulice u pošty a možné klidové zóně a zbylou část pozemků
pak nabídlo k prodeji možným investorům.
Další velkou akcí, již dokončenou, bylo zbudování podélných parkovacích stání na
ulici Mlýnská naproti mateřské školy. Pro rodiče dovážející děti do školky jsou zde vytvořena čtyři parkovací místa označená dopravní značkou K+R…na tato parkovací místa lze
zajíždět i z protisměru, samozřejmě při dodržení bezpečnosti provozu. Současně s touto
stavbou proběhla i oprava povrchu chodníku od MŠ ke knihovně a vytvoření spojovacího
chodníčku od nových pečovatelských bytů na ulici Mlýnskou. Ještě letos bude pak pokračovat oprava chodníku směrem na ulici Malinovského a celá jedna strana zmíněné ulice
Malinovského.
Než se Vám dostane zpravodaj do schránek, bude již dokončena i oprava obou stran
chodníků na ulici Husova a ve Chvalkovicích na Hané bude hotová oprava cesty vč. parkovacích míst na ulici Zábraní. Během léta pak proběhne oprava zbývající části chodníku
na ulici Osvoboditelů.
Začátkem července by měli vypuknou práce u základní školy na ulici Wiedermannova a to, zbudování malého dětského hřiště hned u školy a za sportovní halou pak výstavba
atletického oválu a víceúčelového hřiště s novým, moderním povrchem, který umožní hrát
nejen tolik moderní florbal, ale dá se využít i pro in line bruslení či skateboard.
No a v plánu je i oprava fasády na staré radnici v měsících srpnu až říjnu. V té době
by měla proběhnout i tolikrát již slibovaná a v novinách probíraná I. etapa opravy povrchu
průtahu. Alespoň tak mi to bylo sděleno panem ing. Rajchotem z ŘSD Brno.
O prázdninách proběhne zateplení fasády mateřské školy…doufám, že paní učitelky
si již vybraly barvu a navrhnou i nějaké pěkné a veselé ztvárnění, tak aby bylo na první
pohled poznat, že se jedná o školku, do které se naše děti těší.
Jistě jste zaznamenali probíhající výsadbu okrasné zeleně kolem zdravotního střediska a nových pečovatelských bytů.
Podle plánu také běží příprava na vydání změny územního plánu č. 3 potřebné k vytvoření nových stavebních míst pro rodinné domy za bytovkami na ulici Malinovského. Během
14 dnů bych měl dostat do rukou nákres územní studie – kolik a jak velké pozemky v této
lokalitě vzniknou. A pak se rozjede kolečko se sháněním různých vyjádření úřadů a po4

2/2018

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

volení tak, aby se opravdu příští rok na jaře mohlo začít s inženýrskými sítěmi a posléze
s vlastní výstavbou.
Vidíte, milí přátelé, že je toho opravdu hodně. Všechny tyto akce jsou spojeny s jistými
omezeními a s pohybem techniky a stavebních strojů v obci. Dovoluji si vás tímto požádat
o trpělivost a shovívavost na dobu nezbytně nutnou k dokončení prací. Výsledek určitě
bude stát za to!
Zároveň mi dovolte, abych Vám dopředu popřál krásné prožití letních prázdninových
dnů, spoustu sluníčka a pohody, příjemnou dovolenou a hlavně se ve zdraví vraťte z cest
k nám domů, do Ivanovic na Hané.
Ing. Vlastislav Drobílek

Nová parkovací místa na ul. Mlýnská

Nová parkovací místa na ul. Mlýnská

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
58. jednání rady města se konalo dne 7. 3. 2018 a rada města:
- schválila „Zápis HIK“ a návrhy na vyřazení z majetku města a způsob likvidace majetku,
- schválila návrh sportovní komise na rozdělení finančních prostředků na jednotlivé
sportovní a zájmové organizace ve výši 1 060 000,- Kč,
- schválila žádost SDH Chvalkovice na Hané a z rozpočtu města poskytne finanční
částku ve výši 15 000,- Kč na zajištění oslav 120. výročí vzniku SDH Chvalkovice na
Hané,
- schválila poskytnutí finančních prostředků SDH Ivanovice na Hané, ve výši 25,- tis. Kč,
z rozpočtu města, na zabezpečení oslav při příležitosti 140. výročí vzniku SDH Ivanovice na Hané,
- schválila žádost Apoštolské církve, KC Naděje Ivanovice na Hané, finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč, na zajištění činnosti a opravy synagogy,
- schválila poskytnutí finančního příspěvku společnosti Astras, o.p.s. Kroměříž ve výši
3 000,- Kč,
- schválila směnnou smlouvu mezi městem Ivanovice na Hané a ZOD Haná Švábenice, - pozemky na LV 10001 – p.č. 3270 o výměře 1 391 m2, p.č. 3279 o výměře 2 480
m2 a p.č. 3280 o výměře 410 m2 v k.ú. Chvalkovice na Hané a pozemky na LV 10 –
p.č. 2695 o výměře 2 660 m2, p.č. 2146 o výměře 1 277 m2 v k.ú. Ivanovice na Hané,
na LV 6 – p.č. 2534 o výměře 110 m2 v k.ú. Chvalkovice na Hané a na pozemku p.č.
2571/2 o výměře 18 m2, v k.ú. Chvalkovice na Hané služebnost inženýrské sítě,
- schválila zprávy o hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2017,
2/2018
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schválila odpisový plán a schválila převedení finančních prostředků do rezervního
fondu v těchto částkách:
– ZŠ Ivanovice na Hané – 22 660,68 Kč,
– MŠ Ivanovice na Hané – 20 571,44 Kč,
– ZUŠ Ivanovice na Hané – 164 075,13 Kč,
– schválila smlouvu mezi městem Ivanovice na Hané a společností Kocman envimonitoring, s.r.o. za roční cenu 2 720,- Kč a jednorázovou úhradu ve výši 4 250,- Kč bez
DPH,
schválila jako zhotovitele „ZTV Ivanovice na Hané – výstavba RD Malinovského,
společnost CENTROPROJEKT GROUP, a.s. Zlín, za nabídkovou cenu 390 000,- Kč
bez DPH,
schválila jako zhotovitele stavby „Podélné stání u MŠ Mlýnská“ společnost Jan Kaláb, Vyškov za nabídkovou cenu 493 436,- Kč s DPH,
schválila jako zhotovitele stavby „Rekonstrukce komunikace na Zábraní ve Chvalkovicích na Hané“, společnost V.H.P. Ivanovice na Hané, za nabídkovou cenu
798 287,- Kč s DPH,
schválila záměr odprodeje pozemku p.č. 263/2, o výměře 303 m2, v k.ú. Chvalkovice
na Hané, za nejnižší nabídkovou cenu ve výši 50,- Kč/m2.

59. jednání rady města se konalo dne 4. 4. 2018 a rada města:
- schválila návrh smlouvy č. PV - 014330047015/001 mezi městem Ivanovice na Hané
a E.ON o zřízení věcného břemene - kabelové vedení NN, připojení Navrátilová, za cenu
2 000,- Kč + DPH,
- schválila návrh smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030044388/001 o zřízení věcného břemene - akce 33 x připojení zahrádky, Pokorný, za cenu 2000,- Kč + DPH,
- neschválila spolupráci při vydání knihy - S odvahou v srdci II. díl,
- neschválila záměr směny parcel id. 1/2 parcely 4001/8 za parcelu 254/57, v k.ú. Ivanovice na Hané,
- schválila jako zhotovitele akce „Zateplení budovy MŠ Ivanovice na Hané“ společnost
VESTAV group, s.r.o. Vyškov, za nabídkovou cenu 1 101 217,- Kč s DPH,
- schválila nabídku atestačního střediska Equica na provedení atestace dlouhodobého řízení ISVS za cenu 24200,- Kč vč. DPH / 5 let,
- schválila záměr odprodeje cca 62 m2 pozemků města (2 + 60), v k.ú Chvalkovice na
Hané, za cenu 50,- Kč/m2,
- schválila smlouvu o likvidaci odpadů - odvoz nádoby na použité oleje z domácností - nádoba 1 ks o objemu 240 litrů - za jednorázový roční poplatek 500,- Kč bez DPH,
- schválila pronájem nebytových prostor, v budově ZS v Ivanovicích na Hané, za obvyklou
cenu, na modeláž nehtů.
60. jednání rady města se konalo dne 25. 4. 2018 a rada města:
- schválila kritéria pro přijímání dětí do MŠ Ivanovice na Hané,
- schválila RO č.1/2018 – vlastní, ve výši 85 000,- Kč - a to jak na straně příjmů, tak i výdajů,
- schválila smlouvu, uzavřenou mezi městem Ivanovice na Hané a Římskokatolickou farností Ivanovice na Hané, o bezúplatném převodu kaple sv. Josefa do majetku města,
- schválila Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, uzavřenou mezi Nadací ČEZ, se
sídlem Duhová 1521/3, Praha a městem Ivanovice na Hané, Palackého nám. 796/11,
Ivanovice na Hané, ve vši 200 000,- Kč, na akci „Dětské hřiště u základní školy“,
6

2/2018

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

-

schválila záměr odprodeje části pozemku p.č. 979, v k.ú. Ivanovice na Hané, za cenu
75,- Kč/m2,
schválila smlouvu o dílo, uzavřenou mezi městem Ivanovice na Hané a Urbanistickým střediskem Brno, spočívající ve vypracování změny č. 3 územního plánu, za cenu
124 630,- Kč vč. DPH,
neschválila nabídku společnosti TextilEco, a.s., Boskovice, na umístění tří kontejnerů na
starý textil v navržených lokalitách města,
schválila záměr odprodeje pozemků ve Chvalkovicích na Hané p.č. 2513/12, 256/2,
pověřila starostu města, aby projednal opravu místní komunikace ve Chvalkovicích na
Hané, s JUDr. Tirpákem, který jí využívá pro zásobování svých objektů a výši jeho podílu
na této opravě,
vzala na vědomí informaci o úkolech a pravidelné prověrce, na úseku BOZP, na ZUŠ
Ivanovice na Hané.
Ing. Jan Kovář, tajemník MěÚ

USNESENÍ
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané, konaného
dne 08. 03. 2018 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města schvaluje program, způsob diskuse a způsob hlasování na 18. veřejném zasedání Zastupitelstva města.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 1.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města schvaluje pracovní předsednictvo na 18. veřejném zasedání zastupitelstva města ve složení Ing. Vlastislav Drobílek, MVDr. Josef Lysák, Mgr. Ing. Ivana
Lasovská, Pavel Vaculík a Ing. Jozef Konkol.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 2.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu Bohumila Čumpla a Jiřího Procházku,
zapisovatelkou paní Šárku Němcovou, kontrolou správnosti přijímaných usnesení na 18.
zasedání Zastupitelstva města pověřuje Milana Říhu .
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 3.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti Rady města za 1. čtvrtletí roku 2018.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 4.
2/2018
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Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce Zastupitelstva města a Rady města na 2. čtvrtletí
roku 2018.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 5.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. b zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje schodkový rozpočet města Ivanovice na Hané na rok
2018 ve výši příjmů 51.737.200,- Kč, výdajů 57.095.400,- Kč, přičemž schodek ve výši
6.358.200,- Kč (včetně pravidelné splátky úvěru KB v částce 1.000.000,- Kč) bude
pokryt z finanční rezervy z minulých let.
Příjmy jsou tvořeny položkami:
celkem daně
41.690.800,celkem ostatní poplatky
3.492.000,dotace ze státního rozpočtu
4.914.300,celkem vlastní příjmy
1.540.100celkem kapitál. příjmy
100.000,Celkem příjmy
51.737.200,Výdaje jsou tvořeny položkami:
Vnitřní obchod, pohlednice, propagace
25.000,Doprava
5.150.000,Vodní hospodářství
285.000,Vzdělání
14.650.000,Kultura
9.329.000,Tělovýchovná a zájmová činnost
1.060.000,Bydlení, komunální služby, územ.rozvoj
5.375.000,Ochrana životního prostředí
5.550.000,Sociální zabezpečení
203.000,Bezpečnost, ochrana obyvatel, kriz.řízení
1.315.000,PO dobrovolná část
500.000,Státní správa a územní samospráva
13.000.000,Ostatní finanční operace
653.400,Celkem výdaje
57.095.400,Pravidelná splátka úvěru KB
1.000.000,-.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet vedlejší hospodářské činnosti s příjmy celkem
1.611.700,- Kč a výdaji celkem 1.915.000,- Kč, které budou dokryty přebytkem hospodářské činnosti z minulých let.
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit hospodárné čerpání finančních
prostředků města v roce 2018 v souladu se schváleným rozpočtem, sledovat plnění
rozpočtu a předkládat Radě města návrhy na změny v rámci její kompetence. Stanovuje, že rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je v kompetenci vedoucí finančního odboru.
Zastupitelstvo města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek v tabulkové
části materiálu Návrh rozpočtu. Dále schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zá-
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konem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na
rok 2018.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 6.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města Ivanovice na
Hané (IČ: 00291846) se sídlem v Ivanovicích na Hané, Palackého náměstí č.p. 796,
683 23 Ivanovice na Hané, zastoupené starostou města Ing. Vlastislavem Drobílkem,
a to parc. č.:
• 3270 o výměře 1391m2,
• 3279 o výměře 2480m2,
• 3280 o výměře 410m2,
vše v kat. území Chvalkovice na Hané,
za pozemky, které jsou ve vlastnictví ZOD Haná Švábenice (IČ: 00141640), družstva
se sídlem ve Švábenicích, Švábenice č.p. 348, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupené
předsedou představenstva Ing. Miroslavem Cvekem a místopředsedkyní představenstva Hanou Vítkovou, a to parc. č.:
• 2146 o výměře 1277m2,
• 2695 o výměře 2660m2,
• v kat. území Ivanovice na Hané
• 2534 o výměře 110m2,
kat území Chvalkovice na Hané.
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že dohodnuté ceny pozemků smluvních stran
jsou stejné a po provedení směny budou tedy účastníci finančně zcela vyrovnáni.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 7.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2571/2 o výměře 18m2 v kat. území Chvalkovice na Hané dle nového
geometrického plánu č. 370-263/2017 spočívající ve služebnosti inženýrské sítě ve
prospěch oprávněného, kterým je město Ivanovice na Hané (IČ: 00291846) se sídlem v Ivanovicích na Hané, Palackého náměstí č.p. 796, 683 23 Ivanovice na Hané,
zastoupené starostou města Ing. Vlastislavem Drobílkem a k tíži povinného, kterým je
ZOD Haná Švábenice (IČ: 00141640), družstva se sídlem ve Švábenicích, Švábenice
č.p. 348, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupené předsedou představenstva Ing. Miroslavem Cvekem a místopředsedkyní představenstva Hanou Vítkovou.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 8.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města Ivanovice na Hané rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písmeno
a) dle § 55 a odst. 2 zákona 183/2006 Sb., stavebního zákona, dle platného znění, že
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souhlasí s pořízením změny č. 3 Územního plánu Ivanovice na Hané a souhlasí s výše
uvedeným obsahem návrhu změny.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 9.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města Ivanovice na Hané stanovuje v souladu s § 6 odst. 5 písmeno f) zákona
183/2006 Sb., stavebního zákona, dle platného znění, jako zastupitele města pro spolupráci
s pořizovatelem, kterým je Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje, starostu města Ing. Vlastislava Drobílka.
Ukládá starostovi města plnění přijatého usnesení.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 10.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města Ivanovice na Hané rozhodlo v souladu s § 55b odst. 1 zákona 183/2006
Sb., stavebního zákona, dle platného znění, že změna Územního plánu města Ivanovice na
Hané bude pořizována zkráceným postupem.
Ukládá starostovi města plnění přijatého usnesení.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 11.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města Ivanovice na Hané rozhodlo v souladu s § 55a odst. 6 zákona 183/2006
Sb., stavebního zákona, dle platného znění, že se nebude vyžadovat úhrada nákladů na
pořízení Změny č. 3 Územního plánu města po navrhovatelích stanovených změn.
Ukládá starostovi města plnění přijatého usnesení.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 12.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jako zástupce města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČO 494 54 587, která se uskuteční v květnu 2018, jakož i na jakémkoli
jejím odročení nebo odročeních, popřípadě na náhradní valné hromadě této společnosti,
místostarostu města MVDr. Josefa Lysáka a zmocňuje ho k zastupování města při výkonu
všech práv akcionáře této společnosti, zejména k tomu, aby hlasoval, jednal, požadoval
vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, uplatňoval a předkládal návrhy a protinávrhy,
činil závazná prohlášení, resp. činil další úkony, které jsou nezbytné k zajištění konání, jednání a rozhodování valné hromady a přijímal plnění v těchto právních jednáních.
Ukládá místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 13.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jako zástupce města na valné hromadě společnosti Respono a.s.,
10

2/2018

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

IČO 49435612, Vyškov, která se uskuteční v květnu 2018, jakož i na jakémkoli jejím
odročení nebo odročeních, popřípadě na náhradní valné hromadě této společnosti,
starostu Ing. Vlastislava Drobílka a zmocňuje ho k zastupování města při výkonu
všech práv akcionáře této společnosti, zejména k tomu, aby hlasoval, jednal, požadoval vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, uplatňoval a předkládal návrhy
a protinávrhy, činil závazná prohlášení, resp. činil další úkony, které jsou nezbytné
k zajištění konání, jednání a rozhodování valné hromady a přijímal plnění v těchto
právních jednáních.
Ukládá starostovi města plnění přijatého usnesení.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 14.
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2018 a ukládá
předsedovi výboru jeho plnění.
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2018 a ukládá
předsedovi výboru jeho plnění.
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce osadního výboru na rok 2018 a ukládá
předsedovi výboru jeho plnění.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 15.
Zpracovala: Šárka Němcová
* Upraveno vzhledem k ochraně osobních údajů.

VOLBY do zastupitelstev obcí – informace pro voliče
Volby do zastupitelstev obcí se budou na území České republiky konat ve dnech
5. a 6. října 2018. V pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 08.00 do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá ve volebních místnostech.
Volební místnosti okrsků č. 1. a 2. budou v Ivanovicích na Hané ve velkém sále kulturního
domu a okrsku č. 3 v zasedací místnosti úřadovny MěÚ ve Chvalkovicích na Hané.
Okrsek č. 1 – Ivanovice na Hané – horní část města:
Palackého nám., Komenského, Tyršova, Žižkova, Smetanova, Husova,
Nádražní, Horní Valy, Dolní Valy, Rostislavova, Mlýnská, Nová.
Okrsek č. 2 – Ivanovice na Hané – dolní část města:
Havlíčkova, Wiedermannova, Osvoboditelů, Partyzánská, 9. května,
Švermova, Srbská, Karla Dvořáčka, Trávník, Veselá Družstevní, Stará čtvrť,
Přemyslova, Okružní, Svatoplukova, Wolkerova, U Hřiště, Malinovského.
Okrsek č. 3 – místní část Chvalkovice na Hané.
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního občana České
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republiky nebo o státního občana členského státu Evropské unie, pokud požádal o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce je jen jeden a může být vytištěn
oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů
zastupitelstva obce, který má být zvolen. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě
hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi
o jiný hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených
způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že
lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí, kterou obdržel od okrskové volební komise.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky
několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz
12
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Milí spoluobčané, vážení čtenáři Zpravodaje,
léto téměř nahradilo jaro, s velkým časovým předstihem začínáme sklízet první
letošní plody ze svých zahrad a zahrádek, rostliny a trávníky v důsledku sucha chřadnou, některé studny jsou už bez vody a déšť se našemu městu a jeho okolí stále vyhýbá. Na úřadech a ve firmách začala platit nařízení Evropského parlamentu o ochraně
osobních údajů (tzv. GDPR). Na menších obcích je v současné době také rušno kvůli
rušení matrik, ke kterému podle posledních zpráv snad nedojde v původním rozsahu.
Plánované stavební práce v našem městě jsou v plném proudu. O jednotlivých akcích
informuje v úvodníku pan starosta. V této souvislosti nutno zmínit kapacitní přetíženost firem i živnostníků, jejich delší dodací lhůty či dokonce odmítání zakázek.
Měsíc máj není jen lásky čas, jak říká klasik, ale také obdobím, kdy každoročně
probíhají valné hromady společností, ve kterých je naše město akcionářem. Jedná se
o Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., a Respono, a.s. Jelikož jsem se obou jednání
zúčastnil, je mou povinností vás stručně informovat o jejich činnosti a hospodaření
v roce 2017.
Jako první proběhla dne 25. 5. 2018 valná hromada společností VaK Vyškov, a.s.
Základní charakteristikou roku 2017 bylo pokračující sucho s vysokými teplotami. Tento negativní klimatický jev komplikovala snížená hladina vody v přehradě Opatovice
z důvodu oprav její hráze. Přes všechny tyto těžce ovlivnitelné vlivy proběhlo zásobování pitnou vodou bez větších problémů a znovu se potvrdily výhody větších vodárenských soustav s více zdroji vody vzájemně propojenými. Řešení problémů spojených
se suchem se stává celospolečenským i celosvětovým úkolem Voda je a do budoucna
bude stále více strategickou surovinou.
Základní kapitál společnosti VaK Vyškov, a.s., měl k 31. 12. 2017 hodnotu
892 275 000,- Kč. Disponibilní zisk společnosti v roce 2017 činil 21 301 041,76 Kč
a valná hromada schválila jeho rozdělení následovně: rezervní fond – 1 065 000,- Kč,
sociální fond – 1 235 000,-Kč, fond rozvoje vlastního kapitálu – 19 001 041,76 Kč.
Hlavní investiční akce společnosti v roce 2017: ČOV Pustiměř – 39 432 000,- Kč, ČOV
Vyškov, uskladňovací a kompenzační nádrž – 16 991 000,- Kč, kanalizace Vyškov ul.
Purkyňova – 8 913 000,- Kč, rozšíření vodojemu Zbýšov – 7 542 000,- Kč, vodovod
Vyškov ul. Purkyňova – 6 680 000,- Kč, kanalizace Bučovice – 6 021 000,- Kč a další
akce ve Slavkově, Rousínově a Drnovicích. Společnost VaK Vyškov, a.s., je silná
a stabilní.
Dne 31. 05. 2018 proběhla valná hromada společnosti Respono, a.s.,Vyškov. Rok
2017 byl v této společnosti velmi dynamický. Došlo k personálním změnám na postu
ředitele společnosti a ekonomického náměstka, rovněž byla vytvořena nová organizační struktura společnosti. U příležitosti 25. výročí od vzniku společnosti bylo pozměněno i logo společnosti, které nejlépe vyjadřuje její aktuální poslání. Slogan „děláme
svět čistější“ navrhl žák jedné vyškovské základní školy. Tento byl představenstvem
2/2018

13

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

společnosti vybrán z mnoha dalších návrhů, které zaslaly děti z celé republiky. První
tři vybrané návrhy byly oceněny i finančně.

Valná hromada mimo jiné schválila změnu stanov, ve které delegovala schvalování plánu investic na představenstvo (rychlejší pořizování a reagování na aktuální
potřeby společnosti). Společnost Respono, a.s., vytvořila za rok 2017 zisk ve výši
7 133 105,76 Kč. Valná hromada schválila jeho rozdělení následovně: příděl do rezervního fondu – 356 655,00 Kč, příděl do sociálního fondu – 609 145, 00 Kč, do
nerozděleného zisku 6 167 305,76 Kč – pořízení investic.
Důležité sdělení, které bylo na VH akcionářům předneseno, se týkalo ceny za
svoz a odstraňování komunálního odpadu v roce 2018. Cena zůstává nezměněna,
stejně jako v roce 2017. Přesto se ale navýšení ceny v budoucnu u některých odpadů
zřejmě nevyhneme. Bude záležet na tom, v jaké podobě bude schválen nový zákon
o odpadech.
Jak jsem se již výše zmínil, společnost Respono, a.s., slaví v letošním roce 25. výročí od svého založení. Při této příležitosti přijměte prosím mé pozvání na oslavu, která se uskuteční v neděli 10. června 2018 od 13 do 17 hodin v prostorách společnosti
ve Vyškově, ul. Cukrovarská 16. Připraveno bude občerstvení i zábavný program pro
děti i dospělé.
Závěrem mého příspěvku do našeho Zpravodaje vám všem dospělým i dětem přeji
hezké prázdniny i dovolené dle vlastního výběru. Ať se všichni ve zdraví vrátíte domů
do Ivanovic a Chvalkovic na Hané.
MVDr. Josef Lysák
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KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Slavnostního vítání nových občánků našeho města do života
dne 24. 03. 2018 se zúčastnili rodiče:
Tomáš Jaroš a Barbora Procházková se synem Matyášem,
Radek a Nikola Valsovi s dcerou Vanessou
Martin Horna a Barbora Nečasová s dcerou Barborou
Klára Nečasová s dcerou Izabelou.
Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem o vítání nově narozených dětí do života v obřadní síni MěÚ Ivanovice na Hané, aby
se hlásili na matrice městského úřadu v průběhu celého roku,
příp. na tel. 517 325 669.
Marie Konečná, matrikářka

Zpracováno podle regionálního tisku.

Opustili nás…
Ivanovice na Hané
Zdeněk Valtr
Lubomír Zachoval

67 let
65 let

Občané spjatí s Ivanovicemi na Hané
Tomáš Hanák
74 let
Stanislav Zach
50 let
Milada Slonková (roz. Hanáková)
91 let

† 09.03.2018
† 05.05.2018
† 03.04.2018
† 16.05.2018
† 18.05.2018

Vyjadřujeme všem pozůstalým upřímnou soustrast.

Dne 13. 04. 2018 oslavili 50 let společného života
zlatou svatbu
manželé František a Karla Kramelovi.
Do dalších společných let jim přejeme především pevné zdraví, rodinnou pohodu a životní optimismus.
Marie Konečná
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VZPOMÍNKA
Dne 11. února 2014 zemřel pan Josef Vašina, který byl dlouholetý správce Domu s pečovatelskou službou v Ivanovicích na Hané a pracovník sběrného dvora.
11. března 2014 nečekaně zemřela paní Karla Švecová, která na MěÚ Ivanovice na Hané
pracovala od ukončení střední školy až do odchodu do důchodu. Byla dlouholetou pracovnicí
všeobecné správy, řadu let pracovala na stavebním úřadě i jako sociální pracovnice.
7. května 2014 zemřel dlouholetý správce Domu s pečovatelskou službou i místního zdravotního střediska pan Miroslav Matoušek.
4. srpna 2014 zemřel pan František Němec, dlouholetý vedoucí stálého a Letního kina
v Ivanovicích na Hané, místostarosta města v letech 1990-2002, investiční technik MěÚ
v roce 2002-2003.
8. června 2017 ve věku 50 let nás náhle opustil Bohumír Novotný, vedoucí Stavebního
úřadu na Městském úřadě v Ivanovicích na Hané. Zaměstnancem městského úřadu byl od
roku 1988.
12. srpna 2017 zemřel pan Jaromír Musil, který od roku 1993 až do svých úctyhodných
90 let pracoval jako stolař MěÚ Ivanovice na Hané.
S úctou vzpomínají pracovníci městského úřadu a představitelé města.
Hred

NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
BELETRIE:
Katarína Gillerová: Cizí ložnice - Radka pracuje v realitce a jednoho dne se po návštěvě luxusní vily probouzí v nemocnici. Nepamatuje si, co se přesně stalo, jen cítí, že s inženýrem, který
chce dům koupit, si začíná rozumět. Že by ji konečně potkalo štěstí a ona mohla zapomenout na
nelehké dětství bez maminky i na nevydařené vztahy s muži?
Markéta Harasimová: Purpurové doteky - Nadějná malířka Karin se stane náhodnou svědkyní brutální vraždy, otřesný zážitek si však nevybavuje. Ztrácí po něm paměť a nevzpomíná
si na nic z předešlého života. Znovu tak objevuje svou identitu a navazuje na zpřetrhané nitky
minulosti..
Angela Marsons: Tichá modlitba: případy Kim Stoneové - Zmizení Charlie a Amy, devítiletých nejlepších kamarádek, znamená pro jejich rodiny tragédii. Textová zpráva potvrzuje to, čeho
se všichni obávali: obě se staly oběťmi únosu. Další esemeska jim však vyrazí dech – nutí rodiče
postavit se proti sobě a bojovat o život svého potomka. V tu chvíli se do případu vkládá Kim...
Gail Honeyman: Eleanor se má vážně skvěle - Svérázná, asociální Eleanor Oliphantová
všechno zvládá sama. Vystudovala klasickou literaturu, ale pracuje jako účetní a je jí úplně jedno,
co si o ní ostatní myslí. Po Glasgow chodí v kožené vestě a s taškou na kolečkách. Nemá žádné
kamarády a víkendy tráví s lahví vodky, aby vytěsnila vzpomínky na otřesné dětství. Když ale
naváže nečekané přátelství s kolegou Raymondem, začne jí docházet, že takhle to dál nejde a že
musí vystoupit ze své ulity.
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Robert Bryndza: Do posledního dechu - V kontejneru se najde mrtvá dívka a Erika rychle
odhalí souvislost s jinou, dosud nevyřešenou vraždou. Obě oběti si smluvily schůzku po internetu... Když za podobných okolností zmizí další dívka, musí Erika Fosterová jednat co nejrychleji...
Petra Soukupová: Nejlepší pro všechny - Psychologický román sleduje vztahy v rodině,
kde všichni chtějí jeden pro druhého to nejlepší a všichni jsou tváří v tvář životu stejně bezmocní.
James Hazel: Jepice - Charlie Priest, bývalý policejní vyšetřovatel a nyní prestižní londýnský právník, se stane obětí útoku. Ve vlastním bytě ho přepadne muž, který se vydává za policistu
a dožaduje se jakýchsi tajných dat...
Charles Martin: Hora mezi námi - Přichází bouře a provoz na letišti je ochromen. Ashley
se bojí, že nestihne vlastní svatbu, na chirurga Bena čekají pacienti. Ačkoli se nikdy neviděli,
objednají si spolu charterový let, aby se dostali domů dřív. Jejich letadlo se ale zřítí a oni se ocitají
uprostřed zasněžených hor bez naděje na záchranu...
Diane Chamberlain: Utajená sestra - Riley MacPhersonová prožila celý dosavadní život
v domnění, že její starší sestra Lisa spáchala před lety sebevraždu a utopila se. O dvacet let později, když se Riley probírá pozůstalostí po zesnulém otci, najde důkazy svědčící o tom, že sestra
je naživu. A žije na neznámém místě s novou identitou. Proč ale byla před všemi lety na útěku
a co tolik tajila? A před kým?
Leila Meacham: Alyin dům - Aly milovala jen jediného muže, ale ten byl donucen opustit
město, k čemuž přispěl i Alyin otec. Po letech vrací se do města a je to pak známý starý příběh:
ona už není holka, ale žena, co ví, co chce, zatímco on je muž se srdcem rozervaným mezi láskou
a touhou po pomstě na Alyině otci, který zničil vše, na čem mu záleželo.
Mary Louise Kelly: Kulka - Když profesorku francouzské literatury Caroline začne pobolívat
zápěstí, ani v tom nejdivočejším snu by ji nenapadlo, že preventivní magnetické rezonance odhalí
kulku v oblasti krčních obratlů. Šokovaná Caroline se následně dozvídá, že je adoptovaná, protože její biologické rodiče zastřelili v Atlantě, když jí byly tři roky. Ona sama byla postřelena také, ale
přežila. Pachatel nebyl nikdy dopaden. Caroline tedy vyhledá novináře, který o vraždě kdysi psal.
Ten jí navrhne, že s ní udělá interview, což by mohlo přitáhnout pozornost veřejnosti, aby se o své
minulosti mohla dozvědět více. A opravdu…
Jojo Moyes: Krasojezdkyně - Dívka Sarah se učí jezdeckému umění od svého dědečka, bývalého špičkového drezéra. V jejích čtrnácti letech dojde ale k tragické události a mladičká krasojezdkyně se od té chvíle musí protloukat životem sama. Její život nabere nečekaný spád, když...
T. A. Cotterell: Co Alice neřekla - Malířka Alice a porodník Ed žijí se dvěma dětmi ve spokojené rodině. Vše se změní, když je nalezena mrtvá dívka a Ed se stává prvním podezřelým
z vraždy. Manželka mu sice poskytne alibi, leč od té doby už nic není jako dřív.
Camilla Wayová: Kamkoli půjdeš - Krásná, lehkovážná a trochu divoká – Edie byla přesně
ten typ dívky, která okamžitě způsobí rozruch, když vstoupí do vašeho života. A měla sny… Teď je
Edie třicet tři, pracuje jako servírka, je těhotná, sama a její bezútěšné zoufalství jí začíná pomalu
přerůstat přes hlavu...
2/2018
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Dan Brown: Počátek - Harvardský profesor symbologie Robert Langdon přijede do ultramoderního Guggenheimova muzea v Bilbau, aby se zde zúčastnil odhalení objevu, který „navždy
změní tvář vědy“. Pečlivě naplánovaný večer se však najednou promění v chaos a hrozí, že
vzácný objev bude navždy ztracen...
Celeste Ng: Ohníčky všude kolem - Shaker Heigthts je luxusní předměstí Clevelandu,
kde jakoby jednotlivé středostavovské rodiny žily podle stejných pravidel a rovnítek. Poté, co do
jejich blízkosti vstoupí svébytná živoucí fotografka Mia s dospívající dcerou, rozdílné mentality
a postoje pozvolna dospějí až k tragickému vyústění, ve kterém na povrch zdánlivě bezchybných životů vypluje nesnášenlivost, elitářství, maloměšťáctví a …
Liv Constantine: Poslední paní Parishová - Amber Pattersonová už toho má dost. Příšerně ji nebaví být taková nula. Přímo před očima má vzor toho, jak by mohl její život vypadat.
Daphne Parrishová je blonďatá bohyně, která bere svůj luxusní život jako naprostou samozřejmost. Ammber má plán, jak sladký život své sokyně postupně nahlodat a zničit, aby mohla
v závěru nastoupit na její místo...
Alex Lake: Když Anna zmizela - Každý se občas opozdí. Jednou kvůli dopravě, jindy se
třeba zdržíte v práci. Většinou z toho nic není, ale pak se jednoho dne všechno zhroutí. Máte
zpoždění, vybitý mobil, a když dorazíte do školky, vaše dítě už tam není. Chvilku si myslíte, že
ho vyzvedl někdo z rodiny. Nebo si je možná vzala domů nějaká z maminek. Jenže za chvíli je
jasné, že vaše dítě prostě není k nalezení. Někdo jej unesl…
Naula Ellwood: Co zbylo z mojí sestry - Kate strávila posledních patnáct let ve válečné
zóně. Psala reportáže o nenávisti a brutalitě, teď se však vrací domů. Ne z vlastního rozhodnutí,
ale protože jí zemřela matka. Pohřeb už nestihne; sestra jí dala vědět pozdě. Vlastně ji to ani
neudivuje, nikdy neměly dobrý vztah...
Kathleen Glasgow: Dívka na kusy - Syrový, přímý a velmi působivý příběh sedmnáctileté
Charlie, pozvolna odhalující důvody jejího pobytu v psychiatrické léčebně a celkového zoufalého duševního stavu, je náročnou životní cestou k sebeuzdravení. Přesto najde sílu a odvahu
a pokusí se navzdory těžkým okolnostem povstat a vydupat si šanci na normální život.
Shari Lapena: Někdo cizí v domě - Karen a Tom Kruppovi jsou šťastni - vzali se teprve
nedávno a vlastní nádherný dům na předměstí New Yorku. Jednoho dne Karen není doma, její
auto je pryč a zdá se, že odjela ve spěchu. Nevzala si ani kabelku, telefon, doklady. Krátce na to
se Tom dozví od policie, že měla nehodu, utrpěla zranění a nic si nepamatuje...
Gemma Liviero: Zlomení andělé - Příběh tří lidí, tří ztrápených duší v nacistické Nové Evropě. Dívka v lodžském ghettu se snaží přežít a získat šanci i pro svou rodinu. Mladá Rumunka
je umístěna do Říše pro své modré oči a blonďaté vlasy, aby si na ní všichni vyzkoušeli arizaci
v praxi. A jeden nacistický doktor zjišťuje, co všechno se páchá ve jménu vědy...
Jennifer Ryan: Sbor chilburských dam - Kniha Jennifer Ryanové je důmyslně konstruovaným románem s tajemstvím, zasazeným do bouřlivého údobí druhé světové války, kdy na
Británii útočilo německé letectvo. Autorka svůj čtivý příběh zasadila na anglický venkov, a prostřednictvím hlasů několika žen líčí střet tradičního života a velkých dějin.
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Synthia Swanson: Knihkupkyně - Kitty žije v Denveru, píší se šedesátá léta, blíží se jí
čtyřicítka a společně s kamarádkou provozuje malé knihkupectví. Přestože je stále svobodná,
dokáže si život užívat a ráda se vrací do svého útulného domova. Jakmile ale usne, probouzí
se záhy v krásném domě na předměstí, jejím manželem je pohledný a starostlivý Lars, láska
jejího života, s nímž má tři děti. Kitty má najednou vše, po čem vždy toužila, ale jen ve snech.
Po jisté době …

KNIHY PRO DĚTI:
David Walliams: Půlnoční gang - Vítejte ve světě Půlnočního gangu! Půlnoc je čas, kdy
všechny děti tvrdě spí, samozřejmě až na. Půlnoční gang! Pro něj je to doba, kdy dobrodružství teprve začíná...
Markéta Zahradníková: Kryštofovy nebetyčné maléry - Anděl Kryštof je strážce učedník druhé třídy. Jednou z něj vyroste anděl strážný, jenže v tom je právě ta potíž. Neví se, kdy
to „jednou“ bude. Podle Kryštofa nejlíp hned. Nemůže se dočkat, až se mu kluk, kterého má
chránit, konečně narodí. I když dobře ví, že všechno má svůj čas. V nebi to totiž platí dvojnásob. V nebi je vůbec spousta věcí jinak než u nás na zemi. Ještěže je tu Kryštof, který nám to
všechno objasní, zatímco lítá z maléru do maléru.
Klára Smolíková: Spolkla mě knihovna - Davidovi už se žádná nová kniha do knihovny
nevejde. Když se jí tam pokusí přidat, knihovna se rozzlobí a Davida i s kocourem Koniášem
spolkne. Společně se dostávají do knižní historie: poznávají, jak vypadala kniha v průběhu staletí - seznámí se s jejím vývojem od destičky až po kodex, navštíví také nejrůznější historické
knihovny, pomáhají s knihtiskem…
Leona Šťastná a Slávek Rydval: Dubánci: příběhy jednoho roku - Víte, že Dubánci skutečně existují? Jak jinak vysvětlíte, že držíte v ruce knihu plnou jejich příběhů? Knihu
o životě tak neskutečném, že o něm nemáte ani ponětí. Poznejte, jak se Dubánci skamarádili
s vodníkem Mníkem z rybníka Raubířníka, jak potkali Poseidona nebo jak pomohli strašidlu
Jakubovi, drakovi Kaštounovi či jelenu Poldovi.
Miloš Kratochvíl: Inspektor Vogo - Oskara Bendu štve, že dospělí mají skoro vždycky
pravdu, a děti ne. A protože se chce k pravdě taky dostat, rozhodne se, že přestane být dítětem
a stane se někým jiným. Konkrétně policistou. Na policii ho skutečně přijmou - jako policejního
psa. S šarží inspektora, protože jiná uniforma mu nepadne. A tak se Oskar Benda alias inspektor Tý Vogo pouští do boje se zločinem.
Iva Mušálková: U sedmi berušek - Pokud vaše děti ještě neumějí číst, ale přesto by si
rády už nějakou knihu přečetly, mohou začít s knihou U sedmi berušek. Malované čtení, které
je u dětí hodně oblíbené, zvládnou s pomocí dospělého už od 3 let, tedy hodně brzy předtím,
než začnou samy doopravdy číst. Začínajícím čtenářům kniha zas poslouží jako zábavná pomůcka při procvičování čtení. S příběhy sedmi berušek, které žijí v malém domečku společně
s maminkou, zažijí děti mnoho zajímavých dobrodružství a ještě se o beruškách něco dozvědí.
Více novinek najdete na http://www.knihovnaivanovicenahane.wz.cz
On-line katalog: http://knihovna.ivanovicenahane.cz/
Ivana Bednářová, knihovnice
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Kulturní a společenské akce - fotoreportáž

sobota 17. března - divadelní hra Járy
Cimrmana – Modré z nebe

sobota 17. března - divadelní hra Járy
Cimrmana – Modré z nebe

středa 18. dubna - divadelní komedie – Hledání ztraceného ráje

středa 18. dubna - divadelní komedie
– Hledání ztraceného ráje
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sobota 12. května - Jarní trh
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sobota 12. května - Jarní trh

sobota 12. května - Koncert Cimbálové
muziky Kapric

sobota 12. května - Koncert Cimbálové
muziky Kapric

sobota 12. května - Oslava svátku matek

sobota 12. května - Oslava svátku matek

sobota 12. května - Oslava svátku matek

sobota 12. května - Oslava svátku matek
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sobota 12. května - Oslava svátku matek

12. - 16. května - Výstava ke Dni matek

12. - 16. května- Výstava ke Dni matek

12. - 16. května - Výstava ke Dni matek

12. - 16. května - Výstava ke Dni matek
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PŘIPRAVUJE SE…
18. - 20. července
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským úřadem Ivanovice na Hané vyhlašují
Humanitární sbírku použitého ošacení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, obuvi, hraček, knih, menších elektrospotřebičů a dalších věcí denní potřeby.
Sběrné místo: Kulturní dům - ŠATNA PRO ÚČINKUJÍCÍ. Sbírka bude probíhat
denně v době od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.
sobota 8. září
SLAVNOSTI BABÍHO LÉTA v areálu letního kina od 15.00 hod.
Pořádá město ve spolupráci se zájmovými organizacemi.
Program: divadelní pohádka pro děti, taneční vystoupení, v areálu letního kina
a městského parku hry a soutěže pro děti. Od 17 hod. na jevišti koncert kapel. Pro
děti budou dále připraveny skákací atrakce, pískoviště, malování na obličej atd.
Občerstvení s vůní kouře i bez něj zajištěno.
úterý 9. října
DIVADELNÍ KOMEDIE – HEXENŠUS
Kulturní dům v 19.00 hod. Účinkují: Miluše Bittnerová, Lukáš Langmajer, Daniel
Rous, Hana Čížková, Tomáš Juřička (alt. Ivo Kubečka), Jan Antonín Duchoslav
(alt. Ivo Kubečka), Gábina Hyrmanová.
Vstupné: v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč. Předprodej vstupenek bude probíhat v Městské knihovně Ivanovice na Hané od 10. září 2018, tel. 517 363 397.
11. - 13. října
BAZÁREK dětského podzimního a zimního oblečení, hraček, obuvi, knížek, sportovních potřeb, hudebních nástrojů atd. ve velkém sále kulturního domu. Čtvrtek
od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin (příjem zboží), pátek od 9 do 16 hodin (prodej
zboží), sobota od 9 do 11 hodin (návrat zboží).
Pořádá Mateřské centrum Ivanovický rarášek ve spolupráci s městským úřadem.
sobota 17. listopadu
BAZÁREK HRAČEK A SPORTOVNÍCH POTŘEB v malém sále kulturního domu
od 12 do 16 hodin. Pořádá Mateřské centrum Ivanovický rarášek ve spolupráci
s městským úřadem.
Na všechny akce Vás srdečně zvou pořadatelé.
Hred.
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POZVÁNKA DO NAŠEHO KINA
Program kina - červen:
Ne
10. 6. 2018
Ne
17. 6. 2018
Ne
24. 6. 2018

19.00 hod.
19.00 hod.
19.00 hod.

STAR WARS: Poslední z Jediů
RENEGÁTI
JUMANJI: Vítejte v džungli!

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 25 Kč.
LETNÍ KINO
Program kina - červenec:
Ne
1. 7. 2018
21.30
Pá
6. 7. 2018
21.30
Ne
8. 7. 2018
21.30
Pá
13. 7. 2018
21.30
Ne
15. 7. 2018
21.30
Pá
20. 7. 2018
21.30
Ne
22. 7. 2018
21.30
Pá
27. 7. 2018
21.30
Ne
29. 7. 2018
21.30
Program kina - srpen:
Ne
5. 8. 2018

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

21.00 hod.

ČERTOVINY
ŠPINDL
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
HASTRMAN
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
ZMENŠOVÁNÍ
TVÁŘ VODY
CIZINEC VE VLAKU
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA, 80 Kč

Další filmy v jednání. Letní kino bude v letošním roce v provozu do pátku 31. srpna.
Vstupné: 50 Kč (80 Kč pouze v případě, kdy je nařízeno distributorem filmu).
Přijďte se bavit a podpořit svojí návštěvou provoz kina.
Pracovníci kina se těší na Vaši návštěvu!
Jiří Heroudek, vedoucí kina

TŘÍDENÍ ODPADŮ – odpadové hospodářství
Svoz Bio odpadu v Ivanovicích na Hané
a místní části Chvalkovice na Hané
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
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každé pondělí
každé pondělí
každé pondělí
každé pondělí
každé pondělí
1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí)
1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí)
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SBĚRNÝ DVŮR – otevírací doba:
Pondělí:
Středa:
Sobota:

13.00 – 18.00 hod.
13.00 – 18.00 hod.
08.00 – 12.00 hod.

RESPONO a.s. Vyškov informuje
Žák šesté třídy vymyslel slogan, který uvidí celá Jižní Morava
Vyškovská společnost Respono, a.s. na začátku dubna vyhlásila
okresní školní soutěž o nejlepší
slogan, který doplní její nové logo.
Z přihlášené stovky soutěžících
odborná porota vybrala jako vítěze
Erika Jurůje, nadaného žáka 6. třídy z vyškovské ZŠ Purkyňova.
Jeho slogan „Děláme svět čistější“ se objeví na tisících kontejnerů
nebo také na desítkách vozidel,
svážejících odpad ze stovky obcí
po celém regionu.
„Nesmírně si vážíme nadšeného přijetí soutěže na desítkách oslovených škol v regionu.
Během krátkého času se sešla spousta skvělých sloganů a vybrat tři nejlepší nebylo vůbec
snadné. Díky Erikovu perfektnímu nápadu už teď nic nebrání tomu, abychom zahájili kompletní rebranding společnosti ve zcela novém vizuálním stylu k oslavě 25 let její existence.“,
uvedl Ivo Bárek, předseda představenstva Respono, a.s.
Přihlašování soutěžních sloganů probíhalo na webu www.SloganProRespono.cz na přelomu března a dubna. Soutěž doprovázela propagační kampaň na 39 základních a středních školách v celém okrese Vyškov. Z přihlášených 103 sloganů prošlo 9 z nich do finále,
ve kterém porota určila výherce na prvních třech příčkách, honorované cenami za celkem
21 000 Kč: 1. místo: Erik Jurůj – Děláme svět čistější, 2. místo: Jitka Přibilíková – Svoz, třídění, recyklace – to je naše práce, 3. místo: Zuzana Váňová – RESPONO A JE UKLIZENO!
Vyhlášení soutěže proběhlo na setkání s novináři 15. 5. 2018 v sídle společnosti, kde Erik
spolu s rodiči převzal zaslouženou výhru v podobě Apple iPad v hodnotě 10 000 Kč. Zároveň
vedení společnosti představilo svůj nový vizuální styl, který slogan nyní doplní na vizitkách,
polepech svozových vozidel, a také na všech kontejnerech v celém okrese.
„Soutěž o nový slogan nám ukázala, kolik skvělých nápadů a invence se skrývá v hlavách žáků i běžných obyvatel. Věřím, že další aktivity a nápady, jak více zapojit veřejnost do
rozhodování naší společnosti, budou brzy následovat.“, řekl Milan Černošek, ředitel Respono, a.s.
(Jan Planička)
2/2018
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SENIOŘI SOBĚ
PREVENCE KRIMINALITY – RADY A DOPORUČENÍ

Občanský zákoník – změny 2014
Právo rozhodnout o majetku
Zrušení závěti
Zrušení závěti je přirozeným právem zůstavitele. Umožňuje
mu reagovat na změnu situace, ať již majetkovou, tak vztahovou.
Může sepsat novou závěť, což je nejčastější způsob a nová závěť
automaticky zruší starou. Není přitom rozhodující, zda byla nová
závěť pořízena stejnou formou jako závěť, kterou ruší, nebo jinou
z možných forem. Stará závět se ruší v rozsahu, ve kterém nemůže
vedle nové závěti obstát. Pokud vedle ní obstojí alespoň zčásti, pak platí jak závěť nová,
tak i zčásti stará, a to v té části, v níž není v kolizi se závětí novou.
Další možností je odvolání závěti. To může být učiněno dvěma způsoby – výslovně
nebo mlčky. K výslovnému odvolání závěti je třeba dodržet naprosto stejnou formu, jakou byla pořízena závěť, která se odvolává – tedy včetně případné účasti svědků apod.
Odvolání mlčky se děje zničením závěti. Pozor, pokud by závěť existovala ve více stejnopisech, pak musí být zničeny všechny stejnopisy, jinak ke zrušení závěti nedojde!
Stejné důsledky jako zničení závěti zůstavitelem má i jiné zničení závěti, např. požárem
či její ztráta.
Když si ji vezmete, tak ji i zrušíte
Specifickým důvodem odvolání závěti, který se však vztahuje jako další možnost
pouze na závěť sepsanou jako veřejná listina, zejména formou notářského zápisu, je její
vydání zůstaviteli na jeho žádost. Pokud se tedy zůstavitel rozhodne požádat notáře, aby
mu závěť, kterou pro něj sepsal a má uloženu, vydal, potom mu ji notář musí vydat. Je
ale povinen poučit zůstavitele o tom, že vydání má důsledky odvolání závěti.
Dědická smlouva
Způsob odkázání pozůstalosti: v současné zákonné úpravě se jedná o smlouvu, kterou zůstavitel s druhou stranou dohodl, že ji nebo třetí osobu povolává k určité části
dědictví. Dědickou smlouvu mohou uzavřít zletilé, svéprávné osoby, a to pouze formou
veřejné listiny, nejčastěji opět notářským zápisem.
• Při sepsání musí být jak zůstavitel, tak druhá smluvní strana přítomni osobně. Zastoupení na základě plné moci není možné, a to ani advokátem. Smlouva může
obsahovat podmínky obdobně jako závěť. Smlouva může být uzavřena za úplatu i
bezúplatně.
• Pokud jde o majetkový rozsah, lze dědickou smlouvou rozhodovat maximálně o ¾
pozůstalosti. Zůstavitel může i s tímto majetkem za svého života libovolně nakládat
– například jej pronajímat či spotřebovat. Pouze nesmí rozhodovat o majetku pro
případ smrti či jej darovat tak, aby to bylo v rozporu s uzavřenou dědickou smlouvou.
Výhody dědické smlouvy
Její největší význam je v prvé řadě v tom, že má přednost před ostatními právními
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důvody dědění! Tedy dědictvím ze zákona i dědictvím ze závěti, a to bez ohledu na to,
jestli případná závěť byla sepsána dřív nebo později než dědická smlouva. Další zásadní
rozdíl spočívá v tom, že závěť je jednostranné rozhodnutí zůstavitele, dědická smlouva
je ale dohoda dvou stran. Zatímco tedy závěť může zůstavitel zrušit či změnit, u dědické
smlouvy to bez souhlasu druhé strany nejde.
Dědická smlouva mezi manželi
Manželé mohou také uzavřít standardní dědickou smlouvu, ale navíc i smlouvu, kde
se povolávají navzájem. Dokonce mohou takovou smlouvu uzavřít i snoubenci, přičemž
pro ně se stane smlouva účinnou, pokud uzavřou manželství.
V případě rozvodu se nic neruší, pokud to není ve smlouvě výslovně sjednáno. Cestou, jak smlouvu zrušit, je proto možnost obrátit se na soud s návrhem, aby dědickou
smlouvu zrušil. Ten návrhu ale nevyhoví, pokud směřuje proti tomu, kdo nezapříčinil
rozvod manželství a s rozvodem nesouhlasil.
Z tisku převzala Jana Bláhová

ZDRAVÍ

BOLESTI NOHOU
Někdy má bolest nohou jasnou příčinu, může to být například plísňové onemocnění
(tzv. atletická noha), kuří oko, ztvrdlá kůže nebo zarůstající nehet. Pokud vás však nohy bolí
z únavy nebo máte otlačeniny z nevhodné obuvi, dobře vám poslouží koupel v teplé nebo
studené vodě, do které můžete přidat výtažky z bylinek, anebo vám přinese úlevu osvěžující
masáž. Že nemáte nikoho, kdo by vám ji poskytl? Čtěte dál, seznámíme vás s jednoduchými
způsoby, jak si nohy ošetřit.
V čem je problém
Jak by nás nohy nebolely, když na nich trávíme 80 procent denního času? Přitom dospělý udělá za den asi 8-10 tisíc kroků. Kromě nevhodné obuvi může být příčinou výraznější
bolesti nohou i onemocnění jako artróza, artritida, cukrovka či nedokonalý krevní oběh.
Dopřejte nohám koupel s aromatickým olejem
Na povzbuzení a oživení unavených nohou si připravte střídavou koupel. Jednu
nádobu naplňte studenou a druhou horkou vodou, která má příjemnou teplotu. Posaďte se do pohodlného křesla a chodidla ponořte nejprve do studené lázně. Po pěti
minutách je vložte do horké vody a proceduru několikrát opakujte. Tato „vodní masáž“
střídavě rozšiřuje a stahuje cévy a zlepšuje krevní oběh v chodidlech.
• Ošetření nohou aromatickými oleji má svůj původ již v biblických rituálech. Nádobu
naplňte horkou vodou, přidejte 2 kapky mátového oleje a po 4 kapkách eukalyptového a rozmarýnového oleje. Nohy ponořte do lázně na 10 minut.
• Nemáte-li po ruce aromatický olej, nahraďte ho šálkem silného mátového odvaru,
který přidáte do horké lázně.
• Připravte si teplou lázeň, ve které rozpustíte 15 g tinktury z arniky. Povzbuzení
krevního oběhu vás zbaví bolesti.
2/2018
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Kouzlo masáže
V obchodech se zdravotnickými pomůckami zakoupíte speciální kuličku na masáž
chodidel. Masáž můžete provádět také tak, že bosou nohou několik minut přijíždíte
po tenisovém nebo golfovém míčku či válečku na těsto.
Povzbuzující masážní olej ke zmírnění bolesti připravíte ze 3 kapek hřebíčkového
oleje, který jemně stimuluje krevní oběh, a ze 3 lžic sezamového oleje. Obě přísady důkladně promíchejte a olej vmasírujte do bolavých nohou. Další typ masážního oleje připravíte ze 3 kapek levandulového oleje, 1 kapky heřmánkového oleje
a 1 kapky geraniového oleje, které smícháte se 2 lžičkami olivového oleje.
Ortopedické vložky
Ortopedické vložky pomáhají zmírnit bolest způsobenou plochýma nohama nebo
zborcenou klenbou chodidel. Vyrábějí se na míru podle velikosti nohou. Přesné
měření provádí ortoped.
Dejte nohám trochu zabrat
Úlevu od bolesti přináší také procvičování. Po podlaze poházejte několik tužek
a snažte se je posbírat prsty u nohou.
Kolem prstů jedné nohy obtočte silnou gumičku. Prsty roztáhněte a vydržte
5 sekund. Opakujte desetkrát. Tento cvik přináší úlevu od bolesti vyvolané tlakem
obuvi.
Péče o paty
Bolest pat, která se ozývá převážně ráno, může být příznakem plantární fasciitidy,
zánětlivého onemocnění šlach, které spojují patní kost s prsty (tzv. ostruha). Bolest
lze zmírnit protažením Achillovy šlachy. Postavte se asi metr od stěny, opřete se
o ni dlaněmi a pravou nohu pokrčenou v koleně zvolna zvedejte. Levá noha zůstává napnutá, pata spočívá na zemi. V patě a nožní klenbě byste měli cítit mírný tah.
Vydržte 10 vteřin, vyměňte nohy a cvik zopakujete.
Na bolavou patu si přikládejte třikrát denně ledový obklad. Nechte jej působit 20 minut.
V lékárně si můžete koupit patní chránič, který se přizpůsobí obuvi a slouži jako
změkčení i ochrana paty před otřesy.
Účinná prevence
Jste-li nucení často stát delší dobu na jednom místě, například při různých slavnostech
nebo jako obsluha u stánku apod., opatřete si jako podklad pod nohy gumovou rohož.
Co nejčastěji noste běžeckou obuv, i když právě neběháte. Tato obuv je měkká a přitom
chodidlům poskytuje dobrou oporu. Pokud vám sportovní styl nevyhovuje, noste alespoň
boty se silnější podrážkou.
Nové boty nakupujte raději odpoledne, kdy jsou chodidla roztažená na maximum. Případně si s sebou vezměte vložky do bot, abyste mohli vyzkoušet, zda se do bot hodí.

Potřebuji lékaře?
Občasná bolest nohou vás nemusí znepokojovat. Lékaře byste měli vyhledat v případě,
když hned po ránu cítíte bolest při chůzi nebo když je oblast na chodidlech, v níž pociťujete
bolest, oteklá a bledá.
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Příčinou může být zlomená kost, zánět šlach nebo skřípnutý nerv. Praktický lékař vás
pravděpodobně pošle na odborné ortopedické vyšetření. Na lékaře se obraťte také, když
v chodidlech cítíte bolavé a palčivé pnutí, které může být příznakem cukrovky nebo onemocnění štítné žlázy. Diabetici by měli navštívit lékaře, pokud mají na nohou otevřenou ránu,
odřeniny, puchýře nebo pohmožděniny, které se hned druhý den nezačnou hojit.
Pokračování v příštím zpravodaji.
Z knihy 1000 rad domácího lékaře vybrala Jana Bláhová

CHVALKOVICE NA HANÉ
Osadní výbor informuje, co se děje ve Chvalkovicích na Hané
Čas letí a je tu Zpravodaj č. 2/2018. To také znamená, že se dětem blíží prázdniny. Jistě
se na ně všichni těší.
Nejprve vás seznámíme s akcemi, které již letos proběhly. Dne 24. 2. to byl Dětský
maškarní karneval v klubovně TJ Sokol Chvalkovice na Hané. Pro děti byl připraven bohatý
program, např. malování na tvář, různé soutěže aj. Zajištěno bylo občerstvení, na které
finančně přispěl městský úřad. Akci s dětmi podpořili sponzoři firma PROSPORT Vyškov a
p. Tomáš Demara, náš spoluobčan.
Další akcí byla soutěž o nejlepší slivovici a dále, na rozdíl od loňského roku, to nebylo
o nejlepší štrúdl, ale domácí pomazánku. Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a
přinesli své vzorky na ochutnání a pevně věříme, že v příštím roce bude účast ještě v hojnějším počtu.
V letošním roce jsme v naší obci vzpomněli již 73. výročí jejího osvobození. Dne
27. dubna položením květin k pomníku T. G. Masaryka starosta města Ivanovice na Hané
Ing. Drobílek a předseda osadního výboru Bohumil Čumpl uctili památku.
I v letošním roce jsme uspořádali již tradiční Slet čarodějnic. Na jeho organizaci se podíleli členové osadního výboru spolu se členy SDH a TJ Sokol Chvalkovice na Hané. Akce
začala shromážděním u pomníku T. G. Masaryka a následoval průvod obcí do areálu V.
Matouška za doprovodu hudby z místního rozhlasu. Byl připraven bohatý program spojený
se stavěním májky. O občerstvení se postarali členové osadního výboru spolu se Sborem dobrovolných hasičů, kteří zároveň měli
zodpovědnost za bezpečnost přítomných
po zapálení vatry. Děkujeme SDH, TJ Sokol

Karneval
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Chvalkovice na Hané a také členům osadního výboru za zabezpečování a organizaci našich akcí, na které obětují svůj volný čas a nezištně pomáhají.
Dne 8. března 2018 byl schválen na 18. veřejném zasedání zastupitelstva města rozpočet
na rok 2018. Tím byl dán předpoklad na plnění požadavků našich spoluobčanů. Dovolte nám
jejich stručnou rekapitulaci.
Bylo provedeno vykácení topolů u rybníka. V současné době již máme nainstalován digitální místní rozhlas, který je však zatím ve zkušebním provozu. Na základě připomínek našich
spoluobčanů se provádějí
úpravy na zlepšení kvality
zvuku. Začala se realizovat i
největší akce v letošním roce
a to vybudování a oprava
stávající cesty ke garážím
na Zábraní a kolem malého
hřiště. V době uzávěrky tohoto Zpravodaje se započalo s realizací a doufáme, že
co nejdříve bude hotovo. Na
základě našich požadavků
bylo vyměněno na úřadovně
Elektřina
Oprava cesty
okno ve dvoře za plastové.
na fotbalovém hřišti

Oprava cesty

Slivoviciáda
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Ve dnech 25. – 27. 5. 2018 proběhly chvalkovské hody. O jejich průběhu a jednotlivých
akcích budeme informovat ve Zpravodaji č. 3/2018.
Nyní jen telegraficky. 25. 5. byla zábava v pohostinství „U Dastyho“, 26. května uspořádal
SDH požární soutěž a v neděli 27. května proběhlo v areálu V. Matouška tradiční hodové
fotbalové odpoledne. A přijely i kolotoče.
Co zbývá uskutečnit?
V následujícím období je třeba opravit fasádu budovy úřadovny na dvoře. Oprava hřbitovní zdi bude realizována až v příštím období, to znamená až po komunálních volbách,
které proběhnou na podzim 2018. Stále platí požadavek instalace wifi do budovy úřadovny
ve Chvalkovicích n.H.
Co připravujeme?
Pro děti chceme připravit v rámci MDD „Vítání prázdnin“ v termínu koncem června.
Děkuji všem, kteří nám nezištně pomáhají a aktivně se zapojují do organizování a průběhu akcí pro naše děti a spoluobčany.
Bohumil Čumpl, předseda osadního výboru

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
DUCHOVNÍ RŮST A POKROK
V neděli 6. května prožívala ivanovická farnost významnou událost, kdy k nám zavítal
otec biskup Josef Nuzík, aby udělil svátost biřmování 17 mladým farníkům.
Mnozí z nás si vzpomínají, že za totality bylo biřmování udělováno biskupem většinou
tajně nebo se složitým vyřizováním u církevního tajemníka. Většinou nebyla prováděna náležitá příprava farníků a vše probíhalo nenápadně, aby se příliš nevzbudila pozornost státní
bezpečnosti.
Ve svobodné společnosti mají biřmovanci možnost důkladně se seznámit s významem
této svátosti, když se rok připravují na její přijetí. Uvědomují si, že svátost je viditelné působení neviditelné Boží milosti. Biskup při tomto obřadu vkládá na biřmovance ruku, přijímá ho
tak do Božího společenství a maže ho na čele olejem. Tím na něj viditelně přenáší sílu, aby
hlásal evangelium celým svým životním postojem. Přitom říká: “Přijmi pečeť darů Ducha svatého.“ Mluví se o sedmi darech, které jsou moudrost, rozum, rada, síla, poznání, zbožnost a
bázeň Boží. A ovoce Ducha jak píše apoštol Pavel je pak láska, radost, pokoj, shovívavost,
vlídnost, dobrota, věrnost, tichost a zdrženlivost.
Jak uvedl o. biskup ve své promluvě nepůsobí biřmování takto automaticky. Bůh nepracuje bez nás, ale s námi. Vyžaduje tedy naše spolupůsobení. Pokud se mu uzavřeme, nemůže v nás být činný. Proto máme s Bohem prohlubovat přátelství, radit se, prožívat s Ním
svoje radosti i starosti a důvěřovat v jeho bezpodmínečnou lásku k nám.
O. biskup citoval také papeže Františka, který při jedné příležitosti řekl:“ Člověk může
životem putovat, nebo se potulovat.“ Pokud životem putujeme, máme před sebou jasný cíl,
kterým je dosažení šťastné věčnosti. Zde nám Bible ukazuje, jak tohoto cíle dosáhnout, jak
se co nejvíce podobat Bohu, který je láska. Pokud se životem potulujeme, přecházíme pošetile od jednoho uspokojení ke druhému, které nám svět nabízí, ale nakonec jsme zklamáni.
Zjišťujeme, že člověk je šťastný, když žije v lásce k Bohu a ke všem lidem. A zde nás Duch
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sv. disponuje nejen k lásce, která je mezi
mužem a ženou, mezi přáteli, mezi rodiči a
dětmi, ale k lásce křesťanské, která miluje
bezpodmínečně. Tedy miluje, ale nečeká, že
lásku dostane.
Na závěr o. biskup zdůraznil, že společenství, které se vytvořilo během přípravy na
biřmování, by se nemělo rozpadnout přijetím
této svátosti. Právě naopak je třeba ho posílit, aby každý našel ve farnosti své místo a
mohl uplatnit svoje schopnosti k prospěchu všech. Pak poděkoval o. Jaroslavovi za trpělivost
s přípravou biřmovanců a všem, kteří se podíleli na důstojném průběhu této slavnosti. A bylo
komu projevit vděčnost. Ochotní farníci krásně vyzdobili a upravili kostel, připravili pohoštění,
zpěváci i varhaník oživili bohoslužbu zpěvem a hudbou a ministranti přispěli k patřičné liturgii
při mši svaté.
Krása této slavnosti bude určitě dlouho doznívat v srdcích našich farníků.
Farad

PODĚKOVÁNÍ
Žijeme v době, kdy více než jindy, je kladen důraz na tzv. „Návrat ke kořenům naší civilizace“ a kdy můžeme často v médiích slyšet větu: „Naše společnost vznikala na křesťanských základech“. Co si představujeme pod těmito pojmy? Jaké jsou křesťanské základy?
Dokáží naše děti v dnešním multikulturním světě rozpoznat vliv jiné kultury?
Již několik let vedu hodiny náboženství v místní Základní škole a letos jsem byla brzy
z jara oslovena, zda bych mohla seznámit žáky I. stupně s tradicí křesťanských Velikonoc.
Ve středu o Svatém týdnu (před Zeleným čtvrtkem) jsem postupně čtyřikrát vyprávěla o největších křesťanských svátcích. Snažila jsem se děti seznámit s historií i současnou oslavou
křesťanských Velikonoc den po dni. Všechny čtyři velké skupiny dětí pozorně poslouchaly
a ti nejmenší (nesvázaní ostychem) měli potom řadu všetečných otázek.
Jsem ráda, že se na místní základní škole snaží ukázat všem dětem (nejen těm, které
navštěvují hodiny náboženství), kde jsou jedny z kořenů naší evropské civilizace.
A za to patří právem velký dík vedení místní ZŠ a celému učitelskému sboru.
Ing. Mgr. Hana Komariková, katechetka

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ A ZDAVOTNÍ SLUŽBA
Každodenní provoz pečovatelské a zdravotní služby Charity Vyškov zajišťuje velmi potřebnou pomoc nejen občanům Ivanovic a Chvalkovic n.H. Mnozí by se nedokázali bez ní
o sebe postarat když už nemohou zvládnout péči o sebe nebo domácnost a možnost pomoci
vlastní rodinou již byla využita. Charita poskytuje službu také rodinám v tíživé životní situaci,
které pečují např. o zdravotně postižené dítě a zajišťuje i 24 hodinovou službu osobní asistence. Díky zapojení Charity Vyškov do potravinových bank Olomouc a Brno má možnost
poskytovat přes sociální pracovníky měst a obcí těm nejpotřebnějším i trvanlivé potraviny
nebo drogistické zboží. Finančně pomáhá jednotlivcům a rodinám, které se ocitly v krizových
situacích. Pro zájemce zapůjčuje kompenzační pomůcky pro domácí péči.
32
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Díky Tříkrálové sbírce může zkvalitňovat terénní i pobytové služby. Tak se mohly v loňském roce pracovnice Charity pravidelně starat o 29 klientů z Ivanovic n.H. Zdravotní sestry
pak mohly zajistit odbornou zdravotní péči 90 klientům z Ivanovic, Chvalkovic n.H. a okolí.
Poskytla se finanční pomoc také šesti rodinám z Ivanovic, které se ocitly v krizových situacích.
Pro potřebné obyvatele celého regionu se nyní vytváří u budovy Odlehčovacích služeb
terapeutická zahrada, uvnitř budovy se pak zlepšuje vybavení pokojů, takže se klienti mohou
cítit jako v domácím prostředí.
Oblastní charita Vyškov je vděčná všem obyvatelům Ivanovic i Chvalkovic n.H. za štědrost při Tříkrálové sbírce a ujišťuje všechny dárce o účelném využití prostředků ke zlepšení
zdravotní a pečovatelské služby.
Jitka Švejnohová, Oblastí charita Vyškov

Z dění Apoštolské církve v Ivanovicích na Hané
Naše setkávání
Neustále
se setkáváme
na Staré radnici v prvním
patře. Bohoslužby probíhají vždy 4. neděli v měsíci
od 17.00 h a skupinky každý
pátek od 18.00 h. Některé
pátky se nám kryjí s jinými
akcemi, proto je lepší se podívat vždy na naše webové
stránky, kde jsou nejaktuálnější informace – www.
acivanovice.webnode.cz
Naše setkání jsou otevřená
Bohoslužba
pro všechny zájemce, bez
rozdílů vyznání. Každý je vítán a bude mu dán prostor
pro jakékoliv dotazy. Vždy také máme připraveno malé občerstvení.

Akce
Tento rok jsem se rozhodli přerušit 4 letou tradici v pořádání MINIMĚSTEČKA v červnu na
Noc kostelů. Místo této akce chceme udělat 2 menší dětské akce (mini-miniměstečka) během
prázdnin s malým programem v synagoze.
22. června 2018 od 18:00 budeme pořádat Benefiční koncert v Synagoze. Přijede ame2/2018
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rická kapela mladých lidí z USA, z Atlanty. Jejich název je DEEP a můžete se potěšit jejich
vystoupením + přispět do sbírky na podporu naší Ivanovické synagogy.
Jiří Pospíšil

Deep

Deep

PROJEKT ZÁŘÍCÍ OČI
V tomto roce se opět podařilo spolupracovat s německou humanitární organizací NEHEMIA. Připravili jsme další akci pro děti s názvem ZÁŘÍCÍ OČI. Cílem této akce je „vyloudit“
úsměv na dětské tváři krátkým programem písní, scének a mluveného slova. Na konci programu každé dítě dostane hodnotný dárek. V tomto roce jsme udělali radost více jak 50 dětem.
Chtěl bych poděkovat na tomto místě též MěÚ Ivanovice na Hané, školce a základní škole,
které na této akci s námi spolupracovali a díky i jejich zásluze jsme mohli vidět ty dětské úsměvy.

Zářící oči

Zářící oči

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

SETBA

Vytloukání klínu klínem
„Pro Krista jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista...“ Filipským 3.8
Doufám, že fráze „vytloukat klín klínem“ je vám povědomá. Znamená to, že se snažíme
zbavit se v životě něčeho špatného a když se toho zbavíme, zjistíme, že nástroj, který jsme
34

2/2018

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

k vytloukání použili, se stal naším novým „klínem“. Jednoduše řečeno to znamená, že jsme
nepoužili správných prostředků a konec není o nic lepší než začátek. Znám to moc dobře
z vlastní zkušenosti: když se chci zbavit mlsání, začnu pít příliš mnoho kávy. Když se chci
zbavit pití kávy, začnu pít příliš mnoho černého čaje. Totéž platí i pro oblast myšlenek: když
si zakážu příliš přemýšlet o oblékání, začnu cíleně přemýšlet o něčem jiném, a to něco se
mi stane dalším klínem. To, k čemu směřuji, je skutečnost, že všichni v sobě máme prázdné místo, které je určeno pro Ducha svatého. Pokud toto místo zaplníme čímkoliv jiným,
stane se to pro nás modlou a zotročuje nás to, dokud nepochopíme to, co se píše ve výše
uvedeném verši. Apoštol Pavel tam říká, že Kristus stojí za to, abychom všechno ostatní
považovali za odpad; Kristus musí být na prvním místě v našem životě, jinak žijeme ve lži.
Ten citovaný verš může vypadat velmi tvrdě (všechno ostatní je odpad???), ale jestli ho
nepřijmeme a nebudeme aplikovat ve svých životech, budeme jen vytloukat klín klínem.
Přidejme se k Pavlovi a prohlašujme s ním: nic nechci ve svém životě tolik, jako mít Krista
na prvním místě.

SLITOVNÝ SOUCIT
Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, v slitovný soucit, dobrotu,
pokoru, vlídnost a trpělivost.“ Koloským 3.12
Oblékání, to děláme nejméně dvakrát denně, a přijde nám to normální (pokud ne, tak
něco není v pořádku). Je to úplně běžná věc a nikdo ji za nás nedělá – je to naše rozhodnutí, nejít do školy nebo do práce v pyžamu nebo v noční košili. Stejně tak se denně máme
oblékat do věcí vyjmenovaných nahoře. Je ale důležité si uvědomit, proč se máme oblékat
do soucitu, dobroty atd. Jsme totiž „vyvolení Boží, jsme svatí a milovaní“. To je velmi osobní – týká se to mě a každého z nás jednotlivě; ať se cítím jakkoliv, ať si o mně druzí myslí
cokoliv – stále to platí a Bůh svůj názor v této věci nemění: Bůh si mě vyvolil, očistil mě svou
krví a stále mě miluje.
Slitovný soucit, dobrota, pokora, vlídnost a trpělivost; to vše se týká našeho vztahu
k ostatním. Jestli si to máme obléct (přijmout za vlastní), tak to musí být naše každodenní
rozhodnutí. Jen tak mimochodem, apoštol tady nenavrhuje, že bychom měli, mohli, když
na to budeme mít náladu atd. Říká, že to máme prostě dělat. A to platí pro mě i pro tebe.
Buďme velmi konkrétní a osobní v tom, co pro nás tyto postoje znamenají. Pro mě tento
postoj znamená, že se studenty ve škole, kteří jsou mentálně nebo fyzicky znevýhodnění,
budu jednat vždy se soucitem, trpělivostí a dobrotou. Pokora pro mě znamená, že všechno
dobré, co v mém životě je, mám od Ježíše, a bez něj bych neměla nic a byla bych méně
než nula. Zkus tyto postoje vzít jako vzorce, do kterých dosazuješ svoje osobní věci. Co pro
tebe osobně znamená trpělivost a soucit?
Jana Blowersová

HUMOR
Tři kamarádi přišli k nebeské bráně a svatý Petr se jich ptá, co by nejraději slyšeli
od svých příbuzných na pohřbu. První: „Já bych chtěl slyšet, že jsem byl skvělý doktor
a dobrý otec rodiny.“ Druhý: „Já bych chtěl slyšet, že jsem byl úžasný manžel a že jsem
jako policista zachránil životy mnoha lidí.“ Třetí: „Tak to já bych chtěl slyšet: Podívejte,
vždyť on se hýbe!“
2/2018
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Ptá se Kudlanka nábožná Jetele: „Hele Jeteli, pověz, proč se nemodlíš?“ Jetel smutně zašeptá: „Víš Kudlanko, já nechci být spasen.“
Přijde pan Novák k veterináři a říká: „Pane doktore, co mám dělat? Náš pes honí lidi
na kole!“ Doktor chvíli přemýšlí a pak odpoví: „Seberte mu ho!“
Manželský pár se vydá do města na velké nákupy. Manželka se trochu zakouká
v butiku a najednou zjistí, že manžel nestojí vedle ní. Vytáhne mobil. Volá, mobil zvoní
a zvoní, až to manžel konečně zvedne: „Haló?“ „No prosím tě, kde jsi? Už jsem se bála,
že se ti něco stalo.“ „Ale, co by se mi asi tak mohlo stát? Pamatuješ si ten zlatnický
krám, jak se ti tam před pár lety líbil ten diamantový náhrdelník? Tenkrát jsme si ho nemohli dovolit a já ti slíbil, že jednou bude tvůj?“ Ženě se stáhne hrdlo, do očí jí vyhrknou
slzy: „No, samozřejmě si ten obchod pamatuji.“ „No, tak já sedím v hospodě naproti.“
Pepíček říká tatínkovi: „Pan učitel ti vzkazuje, že mi nemáš pomáhat s úkoly. Úplně
prý stačí chyby, které nadělám sám.“
Na silnici tlačí muž z posledních sil auto a manželka za volantem se ho ptá: „Můžu
už povolit tu ruční brzdu?“
Student skládá zkoušky. Profesor se ptá: „Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?“
„Vaše otázky,“ odpoví student.
Otec vysvětluje synovi: „Ten výprask jsem ti dal proto, že tě mám moc rád.“ „Ale tati,
tolik lásky si snad ani nezasloužím.“

ZPRÁVY Z IVANOVIC
Už na začátku února jsme jeli na sborovou dovolenou do Malenovic, kde se nás
zúčastnilo zhruba 50 lidí. Zúčastnili se také manželé Kozicovi, kteří pro nás byli obrovským požehnáním! Vnímala jsem, jak je důležité budovat vztahy s ostatními, jak je
více prohloubit. Celé to téma bylo o ochotě vyslechnout, nabídnout pomoc, modlit se
za potřeby druhých a spoustu dalších věcí.. Byli jsme jedni druhým požehnáním a Pán
Bůh jednal mezi námi.
Další akcí byla konference Noe na téma Sebevědomý vedoucí. Zaznělo spoustu
myšlenek o tom, jak být dobrým vedoucím, jak se zdokonalovat, jak někdy začátky jsou
velice drsné, ale je důležité v tom vytrvat. Danny Miller z Anglie mluvil o tom, že jakákoliv tvoje jistota pochází jedině z Ježíše. Taky mluvil o tom, že to, co děláme a jde vidět
je jen 10%, o hodně důležitějších je těch zbylých 90%, co vidět nejsou.
V Ivanovicích nás podporují také manželé Martin a Renata Kučerovi z Brna. Martin
kázal na téma Věrnost ve tvém životě. Toužíš být lidem inspirací? Co ti brání být věrný?
Stojí to za to? Ve chvíli, kdy za tebe Pán Bůh položil život, ti dal důvod být Mu věrný.
Jirka mluvil o tom, ať se necháme Pánem Bohem použít. Pořád mi to leží na srdci; jedinou překážkou, aby si tě mohl použít, jsi jedině ty sám. Ať vám Pán Bůh mocně žehná,
posiluje vás a chrání.
Další měsíc mnozí z nás zápasili s nemocemi, a tak nás bylo maličko, ale i v malé
36
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skupince jsme schopní Pána chválit a velebit, možná o to víc být citliví na Ducha svatého... Páteční skupinky jsme měli volné, „povídací“, a tak měl každý, co říct, ať už
svědectví, slovo k povzbuzení nebo prosby za modlitby.
Začali jsme navštěvovat Domov důchodců v Ivanovicích na Hané každé třetí pondělí
v měsíci od 13.30 h zhruba do 14.30 h. Jsou to lidé, kteří třeba nemají tu možnost jít
ven, a tak jim chceme nabídnout pomoc, vyslechnutí, společenství. Dáša mluvila na
bohoslužbě o mírnosti – vždy a všude. Když se tak zamyslíme, ono to není jednoduché
jednat vždy mírně, často nás někdo rozčílí apod..., je důležité se ale v takové chvíli zastavit a možná se zamyslet nad tím, jak Pán Bůh jedná s námi, jak je k nám vždy mírný a
laskavý. A ještě verš na závěr: Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte
si navzájem tak, jako Bůh v Kristu odpustil vám.
Naše scházení neustále probíhají na Staré radnici. V létě pravděpodobně budeme
mít skupinky už v Synagoze. Na nedělní bohoslužbě mluvil Jirka o sebeovládání; v
Bibli se píše, že ovoce Ducha je sebeovládání, což se hezky čte, ale těžko praktikuje,
přesto nás Pán Bůh k tomu vybízí. Jirka mluvil o tom, že se naše pocity někdy odvíjí
od toho, co naše oči vidí a co jim dovolujeme vidět. Oči jsou bránou pro tvé pocity, a
to mě velmi oslovilo. Na skupince jsme mluvili o tom, že jsme chrám živého Boha, že
se máme oddělit od všeho, co nás odděluje od Pána nebo kdo nás odděluje; v jaké
společnosti jsme..., to nejsou jen nevěřící, ale i křesťané, kteří jdou jiným směrem než
ty. „Proto vyjděte z jejich středu a oddělte se,“ praví Pán „a nečistého se nedotýkejte a
já vás přijmu. Budu vám otcem a vy mi budete syny a dcerami,“ praví Pán všemohoucí.
(2. Kor. 6.17-18).
Ať vám pán Bůh mocně žehná a chrání vás před vším nečistým.
Petra Heráková

SLOVO NA ZÁVĚR
Před námi jsou již krásné sluneční dny, prázdnin, dovolené. Asi nejvíce se těší děti
– hlavně že nebudou muset chodit do školy. Odpočinek, relax, nabraní nových sil – to
jsou velmi důležité věci v životě člověka.
Přeji Vám, abyste nabrali nové síly a odpočinuli si ve věšch oblastech Vašeho života – v oblasti tělesné, duševní i duchovní… ať Vás provází Boží požehání a dobrota…
Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný
v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké“.
Bible, Matouš 11:28-30
To vše Vám přeje
pastor AC Jiří Pospíšil
bližší kontakt: mobil 739600008, mail poj@centrum.cz, www.acivanovice.webnode.cz
2/2018
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MALÉ ZAMYŠLENÍ
Jak je to správně?
Každý den je držíme několikrát v ruce a řešíme, kam s nimi. Odpadky. To, co zbude po
vybalení, vylití, konzumaci a spotřebování. Jde o každodenní věc a stále s ní spousta z nás tak
trochu bojuje. Někomu třídění vlezlo pod kůži a má doma několik nádob na jednotlivé materiály,
jiní to zvládají tak napůl a jsou i ti, kteří to neřeší vůbec.
Odpadky jsou součástí i mého života a občas se s nimi zlobím. U něčeho jsem si jistá
okamžitě – sáček od mouky patří do papíru, krabice od mléka do nápojových kartonů. Sklenice
od kávy do skla a víčko do plastů, popřípadě do nádoby, klam je shromažďuju na pomoc postižené holčičce z Řecka. Potom mi ale přijde do ruky sýr, který má vrchní obal celofánový (podle
tabulek je to měkký plast) a potravina sama je v obalu, který z jedné strany vypadá jako papír,
z druhé je hladký a povoskovaný. Tabulka říká, pokud není ze dvou, od sebe oddělitelných
vrstev, z nichž jedna by měla zamířit do papíru a druhá do plastů, že se jedná o kombinovaný
materiál a patří do směsného odpadu.
Před časem mi volal tatínek. Když prý mám přehled o všem možném i nemožném, ať mu
prozradím, jak správně a ekologicky zlikvidovat použitý olej z fritovacího hrnce. Dobrá otázka.
Zamyslela jsem se. Protože to však nevím, zeptala jsem se kamarádů. Z deseti jich sedm
nefrituje, jeden lije olej do odpadu, i když ví, že to není správné, a zbývající dva jej donesou
v zavíčkované lahvi do popelnice. Stejně jako já. Volala jsem společnosti zpracovávající odpady. V některých sběrných dvorech prý existují speciální kontejnery. Takže teď už vím kam s ním,
ale běžet s lahví až do sběrného dvora?
Zamyslela jsem se, zda nemám raději změnit svoje kulinářské dovednosti, friťák vyčistit
a uklidit. Vždyť je tolik receptů, kdy tuhle moderní vymoženost nemusím použít.
Renáta Šťastná
čerpáno z časopisu Naše rodina

PIONÝR Ivanovice na Hané
V sobotu 20. května se konaly již čtrnácté ivanovické olympijské hry.
Ani krásné počasí a připravené odměny a medaile nepřilákaly však větší
počet sportovců. Přesto šestnáct soutěžících bojovalo v již tradičních disciplínách jako je běh, běh na trampolíně, skok z místa vpřed a vzad, hod na
cíl, střelba ze vzduchovky, luku, foukačky a šipky.
Tři nejlepší z každé kategorie získali medaile a všichni diplom a pěknou odměnu.
Nejmladší děvčata:
1. Aneta Pospíšilíková
2. Kateřina Grycová
3. Klaudie Spáčilová
38

2/2018

Zpravodaj města Ivanovice na Hané

Mladší děvčata:
1. Linda Matoušková
2. Nikola Pořízková
3. Viktorie Klimková
Mladší chlapci
1. Michal Vidlář
2. Jiří Vaculík
3. Lukáš Matoušek
Starší chlapci
1. Ondřej Vidlář
2. Samuel Klimek
3. Pavel Vokoun
V neděli 27. 5. jsme vyjeli na výlet do Brna do lanového centra. Počáteční přejezd
přes řeku jsme zvládli všichni na jedničku a po další instruktáži už šlo do tuhého, jedna
těžká překážka za druhou. Ne všichni jsme zvládli celou základní trasu s 33. překážkami, ale všichni jsme si vyzkoušeli, jak jsme na tom s fyzičkou. Vyčerpaní a žízniví jsme
se po dvou hodinách vrátili na začátek, kde jsme se posilnili a vydali na výstaviště, kde
se koná výstava k stému výročí založení republiky - Re:publika. Času jsme měli málo
a tak jsme stačili projít jen zlomek z exponátů. Výstava se nám líbila, hlavně sportovní
hala a tak jsme se rozhodli, že se na tuto výstavu vydáme ještě jednou.
Jaroslava Bejšovcová

ŠKOLNÍ OKÉNKO
MŠ Chvalkovice

ŠKOLKA V JARNÍM RYTMU
Jaro bylo ve chvalkovické školce už tradičně plné zajímavých akcí.
Hned první jarní den jsme pozvali rodiče dětí na tvořivou dílničku. Děti jim nejprve předvedly něco z toho, co se naučily, všichni si zatančili „ptačí tanec“ a pak společně vyráběli jarní
dekoraci.
Na sklonku dubna k nám přijelo loutkové divadlo Hvězdička z Hodonína s pohádkou O zakleté kočičce, která se dětem moc líbila.
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Začátkem května jsme navštívili chvalkovické hasiče v jejich zbrojnici, kde si děti prohlédly
jejich techniku, mohly si vyzkoušet, jak se sedí v hasičském autě, a také práci s malou stříkačkou. Poděkování patří panu Kamilu Churému a panu Večerkovi, kteří se nám ochotně věnovali.
V polovině května jsme ve školce přivítali maminky na tradiční oslavě jejich svátku. Děti jim
zahrály divadlo, zazpívaly, zarecitovaly a na závěr jim popřály a předaly přáníčka, která pro ně
vyrobily.
Školní rok pomalu spěje k závěru. Čeká nás ještě několik akcí ke Dni dětí a v úplném závěru
června rozloučení se 7 předškoláky, kterým přejeme v 1. třídě samé úspěchy.
Marie Konvičná, vedoucí učitelka MŠ

Základní škola

Noční pochod školou
Již podruhé a s velkým nadšením přišli
žáci 4. třídy do školy i po vyučování. V loňském roce si už zkusili, jaké to je chodit školou po ztemnělých chodbách, a letos jsme
s velkým úspěchem pochod zopakovali.
Děti přišly do školy v podvečerních hodinách, využili jsme prázdných chodeb a ještě
za světla jsme si
zahráli populární
hru Tuctovku, ve které po skupinkách hledají úkoly a společně je plní.
Poté, až se setmělo, šly děti po jednom, jen s malou baterkou, trasou
vyznačenou po chodbách školy. Dostaly se až do sklepních prostor u
kuchyně, do různých tříd a školních zákoutí a také si mohly zazvonit na
starý zvon, kterým se dříve oznamoval začátek a konec vyučovacích
hodin. Pro některé bylo velmi obtížné překonat strach a projít temnými
částmi školy, které přes den vypadají tak obyčejně. Ale všechny děti pochod zvládly, společně jsme si to užili a spokojení jsme se poté odebrali
domů podělit se o zážitky.
Mgr. Barbora Pazallová
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Biologická olympiáda
V úterý 13. března 2018 proběhla na naší škole biologická olympiáda. Hlavním tematickým
zaměřením tohoto ročníku byl pohyb organismů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích; kategorie
D – žáci 6. a 7. ročníku a kategorie C – žáci
8. a 9. ročníku. Každý ze soutěžících si vyzkoušel tři části školního kola – přírodopisný
test, laboratorní úkol a poznávání přírodnin.
U mladší kategorie byl nejlepší v testu Matyáš
Novotný (7. B), v poznávání rostlin a živočichů
Anna Korytářová (7. A) a laboratornímu úkolu,
kterým bylo zkoumání ptačího peří, dominovala
Martina Krečmerová (7. A). U starší kategorie
byl v testu nejúspěšnější Tadeáš Frgál (9. třída),
v poznávačce Monika Baranyaiová (9. třída)
a v laboratorním úkolu, jenž se týkal pozorování
kapradiny, Tereza Novotná (9. třída).
Celkového umístění:
Kategorie D: 6. – 7. ročník
1. místo – Martina Krečmerová (7. A)
2. místo – Matyáš Novotný (7. B)
3. místo – Anna Korytářová (7. A)
Kategorie C: 8. – 9. ročník
1. místo – Lukáš Procházka (9. třída)
2. místo – Monika Baranyaiová (9. třída)
3. místo – Tadeáš Frgál (9. třída)
Všem vítězům moc gratulujeme. Uznání patří také všem, kteří se aktivně zapojili do všech
úkolů olympiády.
Mgr. Kateřina Šafářová, vedoucí PK ČaP

Den Země
Den Země je den věnovaný Zemi, každoročně se koná 22. dubna. Je to den, kdy si máme
připomenout to, že patříme této Zemi, ne ona nám. Původně se dny Země slavily při oslavách
jarní rovnodennosti, kdy se oslavoval příchod jara. V dnešním pojetí jde spíše o ekologicky
motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
Protože tento svátek letos vycházel na neděli, rozhodli jsme se věnovat tomuto dni pátek
20. dubna. Hlavním úkolem dětí bylo zvolit si v každé třídě miss a missáka recyklace a vytvořit s pomocí všech dětí módní oblečení z odpadových materiálů. Všichni žáci se zhostili
úkolu na výbornou. Kostýmy byly opravdu originální. Na modelech a modelkách jsme mohli
obdivovat třásně, CDčka, PET láhve, různé kartonové krabice, sáčky od bonbónů a oplatků,
krabice od mléka a mnoho dalšího. Také nám předvedli módní přehlídku, při které sklidili
obrovský úspěch.
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Hlasováním učitelů bylo nakonec rozhodnuto o třech nejlepších místech:
1. místo – 8. A (Pavlína Ungerová, Jan Otevřel)
2. místo – 9. třída (Kristýna Pospíšilová, Richard Novák)
3. místo – 6. B (modelové – Patrik Kotiza, Ondřej Zavřel)
Všechny kostýmy můžete sledovat na webových stránkách naší školy. Všem umístěným
třídám gratulujeme, modelům a modelkám (neměli určitě lehkou práci předvádět se před celou
školou), ale i kamarádům, kteří pomáhali s tvorbou kostýmů. Uznání si zaslouží též 4. třída,
která se přidala s velkým nadšením do soutěže společně s druhým stupněm.
Závěrem ještě děkujeme všem žákům s pomocí uklidit naše město!!!
Mgr. Kateřina Šafářová, vedoucí PK ČaP

Proč?
Proč děti mají v plánu Den Země? Proč se raději normálně neučí? Kdyby byly pořádné,
nemusely by po sobě uklízet nepořádek.
A teď chvilku zastavme. Takové podobné připomínky a komentáře můžeme často slýchat
v souvislosti s aktivitami doprovázejícími Den Země v naší škole.
Den Země je celosvětová akce. Žáci se seznamují s jeho průběhem v jiných zemích, v jiných městech. Zapojují se aktivně do ekologických aktivit, vymýšlejí a navrhují, jak třídit odpady
a následně to porovnávají se skutečností. V rodině, ve městě, na zahradách, v okolí města,
u černých skládek i na sběrném dvoře.
Děti se učí o recyklaci, mohou si vyzkoušet druhotné využití plastů i papíru na jednoduchých
výrobcích, ale i na složitějších módních kreacích. Letos jsme si to opravdu užili.
Ani úklid města nebyl o tom, že jsou jenom děti nepořádné. Ano, odhazují papíry od oplatek,
nanuků, slupky z banánů a pomerančů. Když se pořádně zamyslíme, mají v nás dospělých
vynikající vzory.
Jak by se jinak mohlo stát, že při úklidu najdou v trávě láhve od alkoholu, otevřenou plechovku od masa, nedopalky od cigaret, spoustu plastových obalů, a to nemluvíme o různých
železech a jiných součástkách.
Všechny tyto aktivity vedou děti k tomu, aby se zamýšlely nad ochranou životního prostředí,
rozvíjely své ekologické vnímání, získávaly dovednosti pro každodenní chování.
Bez spolupráce rodiny a nás dospělých se to však nepodaří.
Mgr. Ludmila Rešková
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Recitační soutěž prvního stupně
Během května jsme se začali připravovat s žáky z 3., 4. a 5. ročníku na recitační soutěž. Ve všech třídách proběhlo třídní
kolo, děti si vybraly básničku podle svého
výběru a nejlepší tři postoupili do školního
kola.
To se konalo 15. května v učebně fyziky.
Do poroty jsme pozvali pana ředitele, paní
učitelku Pištělkovou, paní učitelku Reškovou
a dvě žačky Denisu Přikrylovou a Terezu
Novotnou z osmého, resp. z devátého ročníku. Z každé třídy postoupili do školního kola
3 nejlepší recitátoři. Výběr básniček byl velmi pestrý, od klasických osvědčených básní
až po moderní. Není jednoduché recitovat
před třídou a už vůbec ne před takovým
davem, ale všichni soutěžící se velmi snažili a moc se jim to povedlo. Ovšem vyhrát
může jen jeden. Na prvním místě se umístila
Jasmína Bártová z třídy 5. A s 25 body, na
druhém místě Nikolas Brochmann ze třídy
3. A s 23 body a na třetím místě se umístila Tereza Vinklárková opět ze třídy 5. A
s 22 body. Vítězové dostali diplom a pěkné
ceny a ostatní soutěžící pochvalný list.
Mgr. Barbora Pazallová

SPOLČENÍ HLUPCŮ
Spolčení hlupců je název humoristického románu. Napsal ho americký spisovatel John
Kennedy Toole (1937-1969). Autor v něm barvitým jazykem popisuje příběh tak trochu potrhlého intelektuála, vše se odehrává v New Orleans. Hlavní postava – Ignácius J. Reilly - za své
životní poslání považuje sepsání význačného díla, ve kterém odhalí zkaženost a mravní zpustlost doby. Za viníky problémů, se kterými se potýká, považuje všechny kolem sebe a nazývá je
hlupci. Román do češtiny přeložil Jaroslav Kořán a u nás vyšel v roce 1989.
Pro setkání s hlupáky ovšem nemusíme cestovat až za oceán do New Orleans.
Na tuto knihu a hlavně na její název jsem si vzpomněl letos na jaře, při jedné procházce
za fotbalkou. Právě tady jsem našel na kraji pole vypálenou krabici od ohňostroje. Na podobné
zbytky pochybných radovánek můžeme narazit hodně často a nejen koncem roku, kdy mají
prodejci pyrotechniky žně. Co je na tom smutné? To, že ten kdo tyto rachejtle zapálí, jejich
zbytky zásadně neuklízí, to už přece není jeho povinnost! Na to přece máme „lidi“, jakousi imaginární „službu“, která je povinná všechen nepořádek odstranit. Opět, jako už tolikrát, narážíme
na bezohlednost, lhostejnost, aroganci a pohrdání vším a všemi v okolí.
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Toho dne jsem tedy na poli uviděl roztahané zbytky oné krabice. Vždycky si říkám, kdo
to asi udělal? Rád bych ho poznal, to snad nemůže být nikdo normální? Tentokrát mi štěstí
přálo, na zemi ležela část obalu s nápisem Magor, autor tu nechal vizitku! Tak přece, konečně se poznáváme, těší mě, Pavel. Napadlo mě to už dřív, ale teď mám jistotu! Jedině magor
mohl udělat takovou sviňárnu, nechat na poli kilo oranžového sajrajtu, kilo nebezpečného
a jedovatého odpadu, tím jsou totiž vyhořelé zbytky chemikálií, kterými jsou stále naplněné
papírové trubky, segmenty toho kouzelného výrobku. Jenže pořád nemáme konec příběhu,
na scénu vstupuje Magor II. Tentokrát důležitě sedí v traktoru, točí volantem a osévá nebo
vláčí pole. Jeho práce je bezesporu důležitá, ale je také bezohledný. Klidně tu krabici a
jedem nacpané papírové trubky roztahá bránami po poli, ať se ten svinčík dostane na co
největší plochu, jen ať má pšenice živiny! Proč by zastavoval a slézal na zem něco takového odstranit? Vždyť to lidi rádi sežerou, nakonec, hodili to tam sami… Jeho čin je snad
ještě horší než provinění toho prvního hlupáka. Abychom dospěli na konec vyprávění, musí
přijít Magor III., který ohne hřbet a trubky rozeseté po osevní ploše posbírá a odnese. Teď
teprve jsme na konci příběhu a zároveň na jeho začátku. Bylo zapotřebí Spolčení hlupců,
aby vůbec vznikl.
Pavel Miklošek
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HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ
Fotografie z archivu
Nedávno se v archivu města našla složka starých fotografií a mezi nimi bylo několik snímků
z povodní v roce 1931 a 1962. Tehdy se rozlila řeka Haná a zatopila spodní část města. Není to
zase tak senzační objev, o tom svědčí i to, že rohy fotografií jsou propíchnuté – byly tedy určitě
už někde vystavovány. Přesto jsou svým způsobem nové a objevné. Některé záběry nejsou tak
známé a u fotografií z roku 1931 je na zadní straně uvedeno jméno autora. Byl jím pan Julius
Zvolský, stavitel a nadšený fotoamatér, který dokumentoval události a proměny města. Navíc
na zadní strany vždycky psal i přesné datum, kdy snímek vznikl, čímž přispěl k dnešnímu poznávání historie. Ze snímků z roku 1931 a z údaje na zadní straně vyplývá i to, že pan Julius
Zvolský byl autorem fotografií použitých jako předloha pro tisk čtyř pohlednic, které po této
události vyšly. Byly uveřejněny v knize Století zachycené na pohlednicích, kde je ovšem uveden
mylný údaj o autorství, za což se dodatečně omlouvám.
Všechny tyto snímky zároveň nutí k zamyšlení, nakolik jsme během několika málo let
změnili krajinu neuváženými zásahy. Veškeré meliorační práce, odvodňování mokřin, kácení
stromů, rozorávání mezí, zasypávání potůčků, mlýnských náhonů, stavba dálnic a obrovských
asfaltových ploch v průmyslových areálech i kolem nekonečných obchodních zón, to vše vedlo
k tomu, že naše krajina vyschla. Když přičteme fakt, že stále probíhá bezhlavé odlesňování
a těžba dřeva na obrovských plochách, nemůžeme se divit ubývání vody ve zdevastované
krajině. Příklady všech uvedených negativních činností můžeme najít i v našem nejbližším okolí
a důsledky pociťujeme dnes a denně. Tolik vody jako na starých fotografiích už asi neuvidíme.
Text a zpracování fotografií Pavel Miklošek
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ODMALA HANÁK
Přijde jaro, přijde, brzy bude máj
Tak nám tvrdí jedno staré úsloví a jak se letos naplnilo, posuďte sami. Po mrazivém
počátku dubna, kdy jsme opravdu byli zalezlí za kamny, vysvitlo sluníčko takovou silou,
že se počátek května ohlásil vedry takřka letními. Všechno začalo kvést, zahrádkáři doháněli opoždění jarních prací a včelaři s úlevou mohli pozorovat hemžení svých
čiperných včeliček. Opětovně se nám dělaly vrásky z nedostatku vláhy, způsobeného
především slabou sněhovou nadílkou v zimě a blížící se pověstní „ledoví muži“.
Krásného počasí 5. 5. si užívali místní příznivci automobilového sportu. Jedna z
etap „Rally Vyškov“ se jela po cyklostezce kolem řeky Hané a start byl znovu stanoven
za hřištěm Na Rozvízu.
Pořadatelům pomáhali zajišťovat bezpečnost na trati i místní hasiči se svou technikou a přímo na Rozvízu se o blaho diváků postarali osvědčeným servisem členové
nohejbalového klubu.
Také pro ivanovické Sokoly znamená počátek května zvýšené úsilí. Připravovali
totiž
opětovně akci pro vyznavače cyklistiky. Tradičně 8. 5. o státním svátku „Dne osvobození“ si letos již po desáté, udělala „Sokolská šlapka“ dobré renomé
v širokém
okolí.
Připravené trasy vedly směrem k Vyškovu, Lulči, Dědicím a Pustiměři. Počasí účastníkům přálo, i když místy opravdu pěkně foukalo. Zejména u rozhledny Chocholík nad
Drnovicemi si museli sportovci „přidržovat klobouky“. V cíli na sokolském hřišti čekala
na vyhládlé borce i „ drobotinu „ nabídka grilovaných pochoutek a vychlazené „pitivo“.
Organizátorům se za námahu odvděčilo svou účastí rekordních 225 cykloturistů a
věřme, že na rok jich bude ještě více, neboť dobré zboží se chválí samo.
JoStr.
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PRAMEN ZDRAVÍ Z PŘÍRODY
Likér na pokažený žaludek
Ořechový likér (ořechovka) je oblíbenou domácí lihovinou s nižším obsahem alkoholu.
Připravujeme jej v létě, a to z ještě měkkých vlašských ořechů. Užívá se i při tzv. dietní chybě,
kdy jsme snědli něco, co našemu tělu neudělalo dobře. Pokud se rozhodneme pro letní řez
ořešáku, máme šanci využít zelených ořechů k přípravě ořechovky.
Spotřeba: 15 nezralých ořechů, celá skořice, 4 hřebíčky, 3 kuličky jalovce, kůra z poloviny
citronu, 1 l vodky, 0,5 l vody, 500 g pískového cukru.
Postup: Pěkné, ještě zelené ořechy omyjeme, osušíme a nakrájíme na tenké plátky. Vsypeme je do třílitrové lahve a přidáme koření (skořici, hřebíčky, jalovec a strouhanou kůru). Ob2/2018
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sah lahve zalijeme litrem vodky, uzavřeme víčkem a umístíme na teplé místo (např. na parapet,
kam svítí sluníčko). Zde necháme stát následujících šest týdnů. Poté přecedíme vzniklý výluh
přes hustý filtr. Tmavou tekutinu vlijeme zpět do lahve a zalijeme sladkým roztokem (v půl litru
vody svaříme pískový cukr). Až roztok vychladne, promícháme jej s výluhem a necháme stát
na původním místě ještě další měsíc. Pak hotový likér přelijeme do lahví, uzavřeme vyvařenou
zátkou nebo šroubovým uzávěrem a necháme v chladu sklepa uležet minimálně do Vánoc.
Luboš Němeček, čerpáno z časopisu Naše rodina

U RODINNÉ PLOTNY
Nejlépe chutná maso, které si sami ugrilujete. Přinášíme vám inspiraci.
Sezona grilování či rožnění, začala. Opět se vracíme do doby kamenné, kdy tento každodenní způsob zpracování potravy byl jediný a velmi chutný. Dnes je grilování známkou sváteční
pohody a příležitostí posedět s rodinou či přáteli. Proto raději zvolíme kvalitnější druhy masa!
Vuřty, klobásy či jiné uzeniny si schováme na opékání v přírodě.
Zkuste třeba naše dnešní recepty na grilované maso, které jsme pro Vás připravili.
A jaké maso je ke grilování nejvhodnější?
Z hovězího se ke grilování hodí: svíčková, nízký roštěnec a maso z mleté kýty, vysokého
roštěnce a plece.
Z vepřového pak je nejlepší panenská svíčková, kotleta, krkovička i bůček a samozřejmě
mleté maso. Kýta je příliš suchá a plec je spojena mnoha šlachami.
Z drůbeže můžeme grilovat všechny části křidýlka, prsíčka s kůží i bez. Kůžička zabraňuje
odkapávání jemného tuku a maso se nevysušuje.
Hovězí steak na grilu s opékanou bagetou (4 porce)
Potřebujeme:
1 kg hovězí svíčkové (1 porce 250 g), 1 větší červenou papriku, 200 g hlívy ústřičné, 2 cibule,
drcený barvený pepř, petrželku kudrnku, rozmarýn, sůl,1 bagetu
Příprava:
1. Nakrájené steaky obalíme v barevném pepři a naložíme do olivového oleje s česnekem,
rozmarýnou a petrželkou (si na 6 hodin).
2. Upravené maso opečeme na grilu dorůžova (asi 10 minut) a postupně opečeme papriku,
cibuli, hlívu a nakrájenou bagetu.
3. Před podáváním potřeme bagetu bylinkovým máslem.
Dosolíme podle chuti.
Vepřová panenka po provensálsku (4 osoby)
Potřebujeme:
800 g vepřové panenky, provensálské koření, olivový olej, 1 zelenou papriku, 4 velké brambory
ve slupce
Na tomatový sos potřebujeme:
1 menší cibuli, olej, 4 rajčata, sůl, pepř, česnek na olivovém oleji orestujeme cibulku a sloupnutá
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pokrájená rajčata, dochutíme solí, pepřem a česnekem
Na česnekovou omáčku na brambory potřebujeme:
1 kelímek zakysané smetany, nakrájenou pažitku, bílý pepř, sůl, citronovou šťávu vše dobře
promícháme
Příprava:
1. Panenku nakrájíme na menší kousky a naložíme předem (přes noc) do olivového oleje, do
něhož jsme vmíchali provensálské koření.
2. Jednotlivé porce masa opečeme na grilu (asi 7 min.) a podáváme s brambory ve slupce,
které jsme předtím předvařili a dopekli na grilu.
3. Maso přeléváme tomatovým sosem, grilované brambory česnekovou omáčkou.
Jehněčí kotletky s grilovanou kukuřicí (4 osoby)
Potřebujeme:
1 kg jehněčích kotletek (kýty), 2 ks předvařeného kukuřičného klasu, 4 rajčata, 4 větší předvařené brambory nakrájené na osminku, 4 menší hlavičky čerstvého česneku, sůl
Příprava:
1. Naložené kotletky nebo kousky jehněčí kýty (v olivovém oleji okořeněném bílým pepřem)
opečeme na grilu.
2. Na otevřeném ohni připravíme rovněž předvařené osminky brambor, plátky kukuřice a rajčata
spolu s paličkami čerstvého česneku.
3. Nakonec grilovanou přílohu podle chuti osolíme.

ZAHRADA
Jak a kdy správně sklízet a skladovat cibuli, aby vydržela celou zimu? Víme to!
Zahradničíte a máte záhony plné cibule? Nať v srpnu žloutne, usychá a lehá k zemi. To
je znamení, že cibule chce ven. Poradíme vám, jak tuto skvělou a nepostradatelnou zeleninu
správně sklízet a skladovat.
Pořádně říznou cibuli můžete ze záhonků vytahovat během celého léta, ještě když má zelenou nať – jsou v ní vitaminy a skvěle dochutí například saláty. Když ale koncem prázdnin
nať usychá, je čas vytáhnout celou cibulovou úrodu. Počkejte si na suché a slunečné počasí,
připravte si ošatky a bedny. A můžete jít sklízet.
Cibule je zralá, když…
Jasně, když nať usychá a žloutne. Jak si ale můžete být opravdu jisti, že nežloutne a neusychá kvůli špatné zálivce nebo nějakému škůdci? Opravdu vyzrálou cibuli poznáte tak, že nať
je téměř celá suchá, pouze v krčku je ještě trochu čerstvá. Rostliny pěstované ze sazeček se
sklízejí podle odrůdy zhruba od konce června do konce září.
Nevytahujte cibule předčasně, protože jen když je necháte dostatečně vyzrát, sklidíte velké
cibule, které budou dobře připravené na přezimování. Příliš brzy vytažená cibule se špatně dosouší a nevydrží v dobré kondici tak dlouho. Když ji naopak v zemi necháte déle, než je nutné,
můžete se o část sklizně připravit – především kvůli deštivému počasí může zelenina v půdě
uhnívat a chytit různé choroby.
Nať neulamujte
Až bude počasí přát a půda nebude příliš vlhká, cibuli opatrně vytáhněte a očistěte ji od
zbytků zeminy. Půjde to snadno, protože roste mělce a nemá žádné dlouhé či silné kořeny. Je-li
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půda příliš proschlá a cibule v ní „zapasovaná“, načechrejte ji rycími vidlemi, půjde to snadněji.
Nať po sklizni neodlamujte, neořezávejte ani neodkrucujte. Také není nutné svazovat cibuli
složitě do copů, i když jako dekorace vypadají krásně. Sklizenou zeleninu i s natí rozložte v jedné vrstvě v bedýnkách nebo ošatkách a přeneste na suché místo, například na půdu. Můžete
ji nechat vysychat také na slunci. Asi po třech až čtyřech týdnech bude cibule připravená na
skladování.
Skladujte v suchu a chladu
Až cibule proschne, zbavte ji suché natě a můžete ji vyskládat do bedýnek nebo ošatek
i v několika vrstvách. Pamatujte ale na to, že byste měli během podzimu a zimy zeleninu prohlížet a odstraňovat nahnilé kousky, aby hnilobou nenakazily ostatní.
Cibuli je dobré skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě, proto se dříve
věšela v copech na trámy. Jestli máte starší dům s půdou, můžete úrodu zavěsit na trámy v sítích, kde vydrží delší dobu tvrdá a zdravá. Až udeří opravdové mrazy, přesvědčte se, že cibule
nemůže na místě, kde ji skladujete, promrznout.
Oživení cibule aneb zelená nať
Cibule je, stejně jako česnek, v lidovém léčitelství považovaná za přírodní antibiotikum. Během zimního období si z ní můžete vypěstovat zelené výhonky s provitaminem A a vitaminem
C, který posiluje imunitu. Je to snadné: zdravou cibuli vložte spodní částí do vody, za několik
dní pustí kořínky a za dalších několik dní začne pouštět i zelené výhonky. Ty sklízejte do salátů
nebo na těstoviny.
Zdroj: http//www.prozeny.cz/clanek/zahrada

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Klub českých turistů Chvalkovice na Hané zve na
XXXVI. ročník DÁLKOVÉHO A TURISTICKÉHO POCHODU
Z CHVALKOVIC U BUČOVIC DO CHVALKOVIC NA HANÉ
sobota 9. června 2018
Prezence na start pěší trasy:
od 06.00 do 10.00 hodin za kulturním domem ve Chvalkovicích u Bučovic.
Prezence na start cyklotras:
od 7.00 do 10.00 hodin na hřišti TJ Sokol ve Chvalkovicích na Hané.
Prezence na start koňské trasy:
od 7.00 od 10.00 hodin na hřišti TJ Sokol ve Chvalkovicích na Hané.
Místo startu: Turistické trasy za kulturním domem ve Chvalkovicích u Bučovic.
Cyklotrasy fotbalové hřiště TJ Sokol ve Chvalkovicích na Hané.
Místo cíle: Fotbalové hřiště TJ Sokol ve Chvalkovicích na Hané do 18.00 hodin.
Doprovodný program v cíli:
Losování bohaté TOMBOLY. K poslechu a tanci hrají POUTNÍCI.
Další sdělení a upozornění pro účastníky:
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. Pochod není závod! Čas ani
pořadí není rozhodující. Důležité je projít celou trať a odnést si trvalé vzpomínky na hezky
prožitý den.
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Pochod se koná za každého počasí!!!
Nezapomeňte dobře vyšlápnuté boty a hlavně dobrou náladu.
Zajištění dopravy z Chvalkovic na Hané do místa startu:
U druhého spoje budou vypraveny dva autobusy!!!
Odjezd1. spoj

Odjezd2. spoj

Odjezd 3. spoj

Chvalkovice na Hané

5:45

7:15

8:45

Ivanovice na Hané ČSAD

5:55

7:25

8:55

Vyškov – nádraží ČSAD

6:15

7:45

9:15

Vyškov – Agrodům

6:20

7:50

9:20

Vážení turisté, přátelé, děti, rodiče, mladí i ti dříve narození - přijďte a zúčastněte se
našeho pochodu z Chvalkovic do Chvalkovic. Udělejte něco pro své zdraví, nebudete
litovat! Srdečně zvou pořadatelé pochodu.
Další podrobnosti na webu KČT Chvalkovice na Hané http://www.kctchvalkovicenahane.
estranky.cz/
ZDRÁVI DOŠLI!!!
KČT Chvalkovice na Hané

TANEČNÍ KLUB DANCE FLOW, z.s.
Finále taneční sezony se blíží
Pátek 1. 6. 2018 je pro členky tanečního klubu vyvrcholením letošní soutěžní sezony, pojedou na finále mezinárodní taneční soutěže. Skupiny MINI a JUNIORKY se s pěti skupinovými
choreografiemi probojovaly na finále mezinárodní taneční soutěže MIA dance festival pořádané
spolkem Děti fitness aneb sportem proti drogám. Trenérka zvolila jedno z nejtěžších semifinálových kol v Ostravě (kolébce tanečního sportu) o to cennější jsou hned 4 první místa a přímý
postup do Prahy na finále. Této prestižní soutěže se klub účastní, již 6 let a vždy se probojoval,
až do finále v pražské Lucerně, kde získal medailová umístění. Trenérka Lucie Válková věří,
že i letos děti naváží na úspěšnou tradici a pot a dřinu z tréninků promění ve velké konkurenci
na pěkná umístění.
V letošním roce se klub účastnil i dalších soutěží. Novinkou byla soutěž Taneční skupina
roku, kde se nám podařilo postoupit na mistrovství Moravy a odtud také do finále v Praze.
Je velkou náhodou, že jsou obě finále jak MIA festivalu, tak Taneční skupiny roku v jeden víkend
a není možné se obou soutěží zúčastnit.
Výsledky tanečních soutěží v roce 2018
LET´S DANCE Letovice 10. 3.
1. místo MINI - Pink Dance /pompony/
1. místo MINI mladší - /disco dance/
3. místo MINI starší - /disco dance/
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Taneční skupina roku semifinále Zlín 31. 3.
1. místo JUNIORKY- Moulin rouge (pompony)
2. místo MINI - Pink Dance (pompony)
MIA DANCE festival - semifinále Ostrava 8. 4.
1. místo MINI - Pink Dance (pompony) POSTUP
DO FINÁLE
Mistři MIA ligy v DISCO za rok
1. místo MINI mladší - (disco dance) POSTUP DO
2017- 2018
FINÁLE
4. místo. MINI starší - (disco dance) POSTUP DO FINÁLE
1. místo JUNIORKY- Moulin rouge (pompony) POSATUP DO FINÁLE
1. místo JUNIORKY – Disko Junioři (disco
dance) POSTUP DO FINÁLE
O erb města Litovel 21. 4.
1. místo JUNIORKY - Moulin rouge (pompony)
4. místo JUNIORKY - (disco dance)
2. místo MINI - Pink Dance (pompony)
3. místo MINI mladší - (disco dance)
5. místo MINI starší - (disco dance)

Velká radost z pěkných umístění

Taneční skupina roku Mistrovství Moravy
Zlín 29. 4.
3. místo MINI Pink Dance- (pompony)- POSTUP NA FINÁLE
MIA DANCE festival – finále Praha 1. 6. 2018!
Skupiny MINI a JUNIORKY porazily v semifinále nejvíc tanečních skupin, získaly největší počet
bodů a tím se staly absolutními vítězi MIA ligy ve stylu disco dance.
Taneční klub obdržel titul - MISTR MIA LEAGUE DISCO 2017 -2018
2. místo JUNIORKY – Moulim rouge (pompony)
2. místo MINI – Pink Dance (pompony)
2. místo MINI mladší – (disco dance)
5. místo JUNIORKY – Disco junioři (disco dance)
6. místo MINI starší - (disco dance)
PŘIDEJ SE K NÁM - TANČI S NÁMI NA LETNÍM TANEČNÍM SOUSTŘEDĚNÍ
Zveme děti od 6 do 14 let, které mají zájem od září tančit v tanečním klubu na Letní taneční
soustředění, které se koná od 19. 8. do 26. 8. 2018 v krásném prostředí buchlovských lesů
v Rekreačním středisku Dopravák. Tréninky povedou také zkušené trenérky - Akcent Ostrava, Stardance Chomutov. Informace najdete na stránkách www.tkdanceflow.webnode.cz nebo
u trenérky Lucie Válkové, tel. 732 150 752.
POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNÉ TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ
Taneční klub Dance Flow,z.s. zve širokou veřejnost 15. 6. 2018 v 18.00 hodin na Závěrečné
taneční představení do Kulturního domu v Ivanovicích na Hané. Přijďte s námi strávit příjemný
taneční podvečer.
Vlasta Válková
předsedkyně klubu
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TJ SOKOL
Sokolská šlapka
Den vítězství (8.5.) je již neodmyslitelně spjat s akcí Sokolská šlapka. Od rána účastníky
vítalo příjemné počasí. Na startovní listinu 10. ročníku se přišlo zaregistrovat 225 cyklistů
(letos jsme tedy trhli rekord).
Doporučené trasy byly letos plánovány v délce 20, 35 a 50 km. Kontrolní body se nacházely ve Vyškově na rybníku Kačenec, v Drnovicích na Chocholíku a v Pístovicích u rybníka.
Všechny cyklisty čekala v cíli malá odměna. Dále bylo připraveno občerstvení v podobě
steaků a klobásek, nechybělo ani pivo či kofola.
I přes zvedající se vítr dorazili všichni zdárně do cíle. Přeci jen už to byl 10. ročník
a tak můžu za nás pořadatele říct, že jsme to snad již organizačně vychytali a všichni byli
spokojeni.
Připravujeme: srpen/září Pohádkový les
Navštivte naše stránky: www.sokolivanovice.wz.cz
Veronika Krylová
starostka T. J. Sokol Ivanovice na Hané

Rhythmickgym
Máme pořád napilno. Nacvičování hromadných skladeb na XVI. Všesokolský slet je
náročné. Secvičování probíhá v Dědicích, Vyškově a v Brně. 3. 6. se předvedou hromadné
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skladby Noty, V peřině a Siluety ve Vyškově.
Mezitím jsme se stihli zúčastnit Mia festivalu v Olomouci. Kde se skupinové vystoupení
Mimoni umístilo na 1. místě. Soutěže se zúčastnila i sólová vystoupení, která také postoupila do finále.
V sokolovně jsme ukázali 17 vystoupení ke Dni matek. Předvedla se taneční, gymnastická i pěvecká vystoupení.
Koncem prázdnin pro děti připravujeme letní soustředění formou příměstského tábora.
Přijďte si s námi užít konec prázdnin.
Eliška Trněná
trenérka Rhytmickgym

Florbal děti
Stejně jako předchozí rok, zúčastnili se kluci brněnského přeboru ČOS, který vyhráli a z prvního místa postoupili do oblastního přeboru, což je vlastně celomoravské
kolo. Také zde vyhráli a umístili se na prvním místě. Poprvé se tak povedlo postoupit
do pražského finále přeboru ČOS. Ten se uskutečnil 12. 5. 2018 v hale na Královských Vinohradech. Zde odehrály vyrovnané zápasy s nejlepšími týmy, jen se bohužel
projevila naše úzká hráčská základna, po několika absencích ať zdravotních nebo
osobních nás soupeř uběhal. Na konci turnaje nám zůstali zdraví jen čtyři hráči ze
základní sestavy. Takže nakonec jsme skončili na čtvrtém bramborovém místě. Vzhledem k tomu, že se mohou kluci zúčastnit až do osmnácti let a je jim teprve patnáct,
mohou se pokusit o reparát i v následujících letech.
Foto po vítězství na oblastním přeboru v Brně 21. 4. 2018
Zleva: Lukáš Křivánek, Michal Krupica, Tomáš Jelínek, David Hromek, Radek
Šenk, Radim Doležel, trenér Petr Burian, dole jsou Jindra Burian, Ondra Závadský
a brankář Šimon Novák.
Petr Burian
trenér a vedoucí florbalu děti
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TJ Slovan Ivanovice na Hané
Dětské radovánky
Jako každý rok, jsme 24. 2. 2018 v kulturním domě uspořádali Dětské radovánky.
MVDr. Jiří Radoš, předseda TJ Slovan Ivanovice na Hané, z.s.

INFORMACE PRO OBČANY
Zoopark a Dinopark Vyškov - Sezóna mláďat pokračuje
V půlce května se o jednoho člena rozrostla rodinka malp plačtivých. Na Babiččině
dvorečku je k vidění 7 selat plemene mangalica. Ve stádě portugalského skotu cachena
máme letošní druhé mládě. K březnu narozenému býčkovi přibyla nedávno také samička. V expozici koček si nenechte ujít 5 krásných bengálských koťat. I letos očekáváme
narození dalších čápat.
Pokud byste se rádi stali adoptivními rodiči některého z Vašich oblíbených zvířat,
neváhejte nás kontaktovat telefonicky tel. 517 346 356, 725 726 374 nebo e-mailem na
zoopark@zoo-vyskov.cz. Vaší případné pomoci si vážíme a děkujeme za ni.
www.zoo-vyskov.cz
Akce v Zoo
9. 6. od 14 hod Medový den – tradiční akce probíhající ve spolupráci s Českým
svazem včelařů Vyškov. Ukázka práce včelaře v úlu, pozorování včel, tvořivé dílny pro
děti, stáčení medu s ochutnávkou a nabídkou včelích produktů i výrobků.
29. 6. Za vysvědčení do zoo – těšíme se na Vás poslední školní den před prázdninami. Při předložení vysvědčení mají děti vstup do zoo zdarma.
Akce v Dinoparku
29. 6. Noc v Dinoparku – první prázdninová noc pro rodiče s dětmi s možností
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přespání ve vlastním stanu v areálu Dinoparku. Nasvícení ještěři, noční Dinobike, pozorování oblohy na hvězdárně, opékání špekáčků z vlastních zásob. Odjezd vláčku ze
zoo do Dinoparku v 18.00, možnost návratu zpět ve 23.00 hodin. V případě přespání
v 8.00 ráno v sobotu 30. 6.
Vstupné: 90,- Kč dospělí, děti zdarma.
Zoopark i Dinopark je pro Vás v červnu otevřen denně 9.00 – 18.00 hod.

Hvězdárna Vyškov
Za jasných teplých červnových nocí nás na jihozápadě upoutá stále ještě souhvězdí
Pastýře s jasným Arcturem. Vlevo od něj je Severní koruna a ještě víc na východ Herkules se známou hvězdokupou M31. Na jihovýchodě pozorujeme už letní souhvězdí Lyra,
Labuť a Orel s jasnými hvězdami Vega, Deneb a Altair, které tvoří vrcholy pomyslného
letního trojúhelníku.
Venuše se s námi loučí jako Večerka nad západním obzorem. Saturn je viditelný celou noc a doporučuji podívat se na jeho krásné prstence v našem novém dalekohledu.
27. 6. bude Saturn nejblíže Zemi. Jupiter pozorujeme po celou noc mimo rána, Mars ve
druhé polovině noci. Měsíc je v poslední čtvrti 6., v novu13, v první čtvrti 20. a v úplňku
28. června. Astronomické léto nastává ráno 21. června v 11.08 hod. 23. června ve 22
hod. uvidíme seskupení Měsíce, Jupiteru, Saturnu a hvězdy Antares.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás program o našem vesmírném okolí se
spoustou úžasných snímků vesmírných těles, o kterých se dozvíte nejnovější poznatky.
Některé z objektů pak můžete shlédnout pomocí našich dalekohledů, zvlášť působivý
je v tomto období pohled na Saturn, který si u nás můžete i vyfotit. Využijte teplých
červnových nocí.
Víkendové pozorování Slunce speciálními dalekohledy je součástí prohlídky DINOPARKU.
Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek, v červnu od 21 do 23 hodin. Máme také
programy pro mateřské, základní a střední školy a kolektivy dospělých. Informace získáte na stránkách www.zoo.vyskov.cz a na telefonu 602 59 62 09.
Mgr. Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov

INZERCE
Koupíme domek se zahrádkou. Opravy nevadí. Tel.: 731 850 598.
Hledám byt 1+1 nebo 2+1 v Ivanovicích na Hané. Dohoda jistá.
Tel.: 732 222 468.
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