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Slovo zastupitelů
Všechny plánované úkoly pro tento rok se nám podařilo splnit,
takže se už můžeme pomalu soustředit na rok příští. V tomto
zpravodaji je již zveřejněn rozpočet na rok 2018. Mimo jasně
definovaných položek a nákladů například na opravu komunikací,
osvětlení, údržbu zeleně, nákup techniky, nebo podporu
neziskových organizací, je v rozpočtu ponechána částka
1 159 500,- Kč na položce nespecifikovaná rezerva. Z této rezervy by se mimo jiné
měly přesouvat prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením projektové
dokumentace na odkanalizování obce. Na konci letošního roku proběhla v obci
orientační anketa, která měla za úkol zmapovat zájem občanů na pořízení nové
kanalizace. Z dosavadních výsledků jasně vyplývá, že drtivá většina z vás má na
vybudování tohoto díla zájem, proto na této věci budeme dále usilovně pracovat.
Z dalších věcí, které plánujeme na příští rok zde uvádím ty nejzásadnější. Bude to
vydláždění uličky kde se letos opravovala kanalizace, termín bude záviset na
vybudování přípojek k plánované novostavbě. Výměna osvětlení ve Vrbí, dokončení
úpravy plochy vedle obecního úřadu, oprava přístupového chodníku na hřiště a
vybudování osvětlení u víceúčelového hřiště. Dále bychom rádi provedli opravu fasády
budovy mateřské školy a pořídili nové vozidlo pro SDH Ivaň.
Ač se to zdá neuvěřitelné, je tady opět konec roku. Osobně mi to připadá, že je to čím
dál rychlejší. Pravdou ale je, že čas plyne pořád dál a každému stejně.
V roce 2017 se v naší obci narodily tři děti. Jmenovitě Amálie Svačinová, Michal
Hájek a Rozálie Hudečková. Na druhou stranu jsme se v letošním roce rozloučili se
šesti našimi spoluobčany. Panem Miroslavem Hudcem, paní Marií Kovářovou a
Milenou Fildánovou, panem Vladimírem Šmídem, paní Evou Štíbrovou a paní Věrou
Přidalovou. Bylo by od nás pěkné, třeba až půjdeme o štědrém večeru na hřbitov, si
vzpomenout také na ně. Při konci roku vás nechci zahrnovat zbytečným množstvím
informací, na které bude jistě dostatek času v průběhu příštího roku a určitě jich nebude
málo.
Závěrem mi tedy dovolte pozvat vás na tradiční novoroční výšlap se zakončením na
hřišti a popřát vám všem za celé obecní zastupitelstvo mnoho štěstí a hlavně zdraví do
roku 2018.

Petr Cetkovský
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rozpočet na rok 2018 příjmy

Od.par.pol.

návrh
2018

Daň z příjmů fyz. sob ze záv. činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. vyděl.
činnosti

1111

950 000

1112

90 000

Daň z příjmů fyz. osob z kap.výnosů

1113

120 000

Daň z příjmů právnických osob

1121

1 200 000

Daň z přidané hodnoty

1211

2 300 000

Odvody za odnětí půdy ze ZPF

1334

0

Poplatek za odvoz komunálního odpadu

1340

210 000

Poplatek za psů

1341

6 000

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343

1 500

daň z hazardních her

1381

20 000

zrušený odvd z loterií

1382

10 000

Správní poplatek

1361

1 000

Daň z nemovitosti

1511

700 000

Neinvestiční př.transfery

4112

124 000

dotace z UP

4116

0

Příjmy z pronájmu pozemků

10192131

180 000

Ostatní nedaňové příjmy

10192329

112 000

Přijaté nekap. služby

37252324

35 000

Příjmy z pronájmu hrobových míst

36322139

1 000

příjmy z pronájmu klubovna

34122132

30 000

příjmy z prodeje zboží

37222112

2 000

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí

61712132

2 000

Příjmy z prodeje DHM

61713113

0

Příjmy z úrokú

63102141

1 000

CELKEM:

6 095 500
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rozpočet na rok 2018 výdaje
silnice - oprava údržba
poz. Kom. Opavy údržba
Pozemní komunikace -stavby, budovy
celkem
dopravní obslužnost
oprava údržba odo. Vod
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Od.par.pol.
22125171
22195171
22196121
2219
22925339
23215171

0,00
400 000,00

400 000
35 000
150 000

Ročník 10
ost.os.výdaje MŠ (dovoz obj.)
opravy údržba MŠ
nákup materiálu
Neinvestiční příspěvek/MŠ/
budovy stavby haly(fasáda)
celkem
nein. Trasfery př. Org. (plav.)
celkem
Činnosti knihovnické -platy
nákup knih
celkem
nákup materiálu
Záležitosti kultury-pohoštění
kultura- služby
věcné dary
dary obyvatelstvu/vkladní knížky/
celkem
Pořízení a zach.kult.hodnot-údržba(kříž)
celkem
místní rozhlas oprava údržba
sport.zař. v majetku obce ost. Os. výdaje
voda
EL.EN.
investice
celkem sport.zař. v majetku obce
elektřina VO
nákup ost.služ.
Veřejné osvětlení - údržba
stavby (osv. vrb.)
celkem
Pohřebnictví- materiál
voda
údržba
celkem
územní plánování územní plán)
Komunální služby a územní rozvoj (mikroeg)
celkem
Sběr a svoz nebez. odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu
VPP
materiál (stromky)
ostatní služby
pohonné hmoty
Péče o vzhled a veřej.zeleň- údržba
celkem
DHM požární ochrana
Nákup materiálu
pohonné hmoty naziva
školení
služby
oprava údržba
5
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31115021
31115171
31 115 139
31115331
31116121
3111
3113 5339
3113
3314 5021
3314 5136
3314
33195139
3319 5175
3319 5169
33195194
331955492
3319
33265171
3326
33415171
34125021
34125151
34125154
34126121
3412
36315154
36315169
36315171
36316121
3631
3632 5139
3632 5151
3632 5171
3632
36356119
3639 5329
3639
3721 5169
3722 5169
37455011
37455139
37 455 169
37455156
3745 5171
3745
55 12 5137
55125139
55125156
55 12 5167
55125169
55125171

20 000
0
10 000
50 000
410 000

490 000
2 000,00

2 000
5 000,00
1 000,00

6 000
5 000
15 000,00
3 000,00
14 000,00
3 000,00

40 000
0,00

0
5 000
8 000,00
2 000,00
10 000,00
550 000,00

570 000
110 000,00
10 000,00
15 000,00
100 000,00

235 000
1 000,00
1 000,00
5 000,00

7 000
30 000
16 000,00

16 000
30 000,00
260 000,00
0,00
150 000,00
10 000,00
17 000,00
10 000,00

187 000
0,00
1 000,00
3 000
1 000,00
1 000,00
5 000,00
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Požární ochrana -pohoštění
Neinv. Transf. Ob. Sdruž.
stroje a zařízení
celkem
Zastupitelstvo obce- platy
pojištění soc.zabezpečení
zdravotní pojištění
celkem
činnost místní správy
osobní výdaje
pojištění soc.zabezpečení
pojištění zdravotní
pojištění zákonné
ochranné pomůcky
knihy,učebnice,tisk
drobný hmotný majetek
nákup materiálu
voda
plyn
elektriká energie
pohonné hmoty
služby pošt
služby telekomunikací
služby peněžních ústavů/pojištění/
konz,právní ,poradenské služby /advokát/
služby,školení,vzdělávání
služby zpracovní dat
nákup služeb
oprava, udržování
cestovné
pohoštění a dary
neinvestiční transfery občanským sdružením
ostatní nein.transfery nezisk.organizacím
neivest.transfery obcím
stroje a zařízení
platby daní a poplatků
celkem
služby peněžních ústavů
vratka VRUU
nespecifikované rezervy

3/2017
5512 5175
55125222
55126122
5512
61125023
61125031
61125032
6112
61715011
61715021
61715031
61715032
61715038
61715132
61715136
61715137
61715139
61715151
6171 5153
61715154
61715156
61715161
61715162
61715163
61715166
6171 5167
61715168
61715169
61715171
61715173
61715175
61715222
6171 5229
61715321
61 71 6122
61715362
6171
63105163
64025364
64095901
CELKEM

3 000,00
10 000,00
200 000,00

224 000
540 000,00
120 000,00
50 000,00

710 000
700 000,00
5 000,00
170 000,00
60 000,00
4 000,00
6 000,00
1 000,00
20 000,00
70 000,00
8 000,00
70 000,00
60 000,00
17 000,00
2 000,00
12 000,00
40 000,00
50 000,00
3 000,00
1 000,00
60 000,00
50 000,00
15 000,00
10 000,00
45 000,00
5 000,00
5 000,00
30 000,00
1 000,00

1 520 000
6 000
13 000
1 159 500
6 095 500

MŠ Ivaň
V pondělí 4. září 2017 začal školní rok 2017-2018. Do mateřské školy chodí celkem 26
dětí ve věku od dvou do šesti let. S těmi nejmladšími opět pomáhá chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky. Začátek školního roku proběhl klidně, všechny děti,
i ty nově příchozí se rychle a bez slziček adaptovaly na nové prostředí, sžily se
s novými kamarády. Hned v září navštívilo mateřskou školu divadlo „Sluníčko“ paní
Janečkové. Tři známé maňáskové pohádky se dětem moc líbily. Cílem byl nejen
6
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kulturní zážitek, ale také
mravní poučení, výchovné a
vzdělávací prvky. Děti byly
nadšené i z pohádky „O
pejskovi
a
kočičce“
v Němčicích na Hané, kam
jezdíme autobusem a to je pro
některé děti i první seznámení
s tímto
dopravním
prostředkem,
zároveň
se
seznamují
s ok
olními
vesnicemi, přírodou, novými
kamarády. Další, již tradiční akcí byla drakiáda. Jak už se pomalu stává pravidlem, zase
nezafoukal vítr. Papíroví draci toho moc nenalétali, ale zážitek ze společného setkání na
školní zahradě to nikomu nezkazilo. Děti odcházely s medailemi a odměnami
spokojené. Myslím, že i slavnost dýní spojená s lampionovým průvodem se letos opět
vydařila. Děkujeme všem rodičům i občanům za spolupráci, ať už darovali dýně nebo
vytvořili krásné podzimní dekorace, ale hlavně přišli a na chvíli se setkali a rozloučili
se s podzimem a přivítali zimu. Na konci kalendářního roku 2017 přejeme všem krásné
a klidné vánoce a těšíme se na setkávání v tom novém 2018. Zůstaňte přáteli mateřské
školy.
Děti a zaměstnanci MŠ Ivaň

Eywan
Sobota 16.9.2017 měl být den, kterého jsme se my jakožto pořadatelé, a věřím že nejen
my, nemohli dočkat. Konal by se 5. ročník našeho sedmiboje. Bohužel příroda byla
stejně jako v loni proti nám. Jestliže na Indiánské odpoledne nebylo počasí nic moc, tak
teprve teď jsme měli důvod stěžovat si na nepřízeň osudu. Studené a deštivé počasí
opravdu nejde dohromady s bezpečným absolvováním náročných disciplín ivaňského
sedmiboje. Přesto že už je to druhý po sobě jdoucí ročník, který se nevydařil, tak jsme
na pořádání této soutěže nezanevřeli a v roce 2018 se ji pro Vás opět pokusíme
7
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připravit. Stále si tedy udržujte svou kondičku poctivým tréninkem, a příště budete
moci ukázat svým dětem a děti rodičům, co ve vás je. Na druhou stranu čertovský rej
aneb rozsvěcování vánočního stromku s mikulášskou nadílkou v neděli 3.12., který
pořádáme ve spolupráci s obecním úřadem a mateřskou školou proběhl ve sváteční
atmosféře a za příjemného zimního počasí. Moc děkujeme paním učitelkám z MŠ za
pěkné vystoupení, které s dětmi nacvičily. Děkujeme panu Kuptíkovi za krásný
moment v dětských očích, když se rozsvítil vánoční strom a bylo slyšet „jéé, jůů, to je
krása“. Také děkujeme obecnímu úřadu za pomoc s organizací akce, která tak hladce
proběhla. Všechny děti, které se sešly na rozsvěcování vánočního stromečku si od
Mikuláše odnesly balíček plný dobrot a určitě taky trochu toho vystrašení při řádění
čertovské družiny. Nakonec byli odměněni i čerti a čertice, když Mikuláši společně
zarecitovali básničku. Věříme, že ani dospěláci se nenudili a užili si pár příjemných
chvil v předvánoční náladě. Ať už si vyrobili svíčku z voňavého vosku s čerticí
Ivankou, nebo si pustili na vodu lodičku z ořechové skořápky s čerticí Miluškou, nebo
ochutnali trochu dobrot od čerta Jirky a jeho pomocníků. Stejně jako v loni nechyběla
malá tombola o vánočního kapra. Velké štěstí měla paní Žaláková, která měla opravdu
vánoční štěstí a z osmi tažených cen vyhrála rovnou tři. My ostatní však nemusíme být
smutní, protože naším cílem je navození nevšední sváteční atmosféry a především
snaha dostat se zase o něco blíž k sobě navzájem a to se myslím povedlo.
Za spolek Eywan Vám krásné Vánoce a mnoho dobrého do roku 2018 přeje
Hana
Cetkovská
Okénko do historie obce Ivaň
Cholerový hřbitov
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Cholera je vysoce infekční onemocnění. Provázejí ji smrtelné průjmy a celková
dehydratace organismu. Přenáší se nejčastěji pitnou vodou znečištěnou fekáliemi
(v níž přežívá až tři týdny), nebo potravinami, (až 6 týdnů). Příznaky jsou (u
těžké varianty choroby) křečovité bolesti břicha, vodnatý průjem a zvracení.
Inkubační doba je několik hodin, až dní. Zdrojem nákazy je bakterie „Vibrio
cholera“; a nemocný člověk, popřípadě člověk-přenašeč. Cholera byla
v minulosti nazývána Králem hrůz a měla rychlý spád. Ráno byl člověk zdravý a
v pořádku ale večer už mohl být mrtvý. Pohřbívalo se na odlehlých místech daleko za obydlenými
místy na samostatných cholerových hřbitovech. Tak i ivaňští občané kteří umírali na choleru, která se
v obci
několikrát
vyskytla,
(v roce 1831 v měsíci říjnu si vyžádala si 40 mrtvých,
ale také v roce 1849 a v roce 1851 a naposled v roce
1866) byli pohřbeni na tak zvaném cholerovém
hřbitově (zlidovělý název „cholerák“) který se nachází
na pravém břehu řeky Blaty mezi mostem polní cesty
k Tovačovu a železničním mostem u Annína. Sv.Kříž
na tomto polním, nijak neohrazeném hřbitůvku je
poškozen. Na pískovcovém podstavci je pod železným
křížem reliéfní kalich a pod ním v podstavci (celkem
odborně) vydlabaný a „ukradený“ reliéf Pany Marie a
celé pietní místo je zanedbané, zarostlé stromy a
náletovými dřevinami. V zadu na podstavci je málo
čitelný nápis: Odpočinutí věčné dej zemřelým o Pane!
L.P. 1883, autor neuveden (přiložené foto). Také za
náražím v Tovačově stával cholerový pomníček z roku
1831 po cholerové epidemii toho roku (zřejmě i tam byl
v té době cholerový hřbitov za městem) o kterém se
pomalu začala ztrácet paměť již počátkem padesátých
let minulého století.
Po bitvě u Tovačova 15.července roku 1866 zemřelo
mnoho raněných rakouských i pruských vojáků na
choleru. Epidemie cholery se rychle rozšířila i mezi
civilním
obyvatelstvem,
zvláště
ve
více
frekventovaných obcích kde řádila kolem šesti neděl, a
počet úmrtí byl značný. V Tovačově 78 obětí, v Oplocanech 25 osob, v Klopotovicich 12, ve
Věrovanech 47, v Anníně (dnes místní část Tovačova) 7, v Arnoštově ( dnes místní část Oplocan) 18,
a v Ivani od 24.července do 9.září 1866, 42 osob z nichž jednu třetinu tvořily děti jak je uvedeno
v následujícím seznamu z matrik farnosti Tovačovské:
24.7.1866 Matěj KRÁTKÝ, výměnkář čp.1 věk 70 let
24.7.1866 Josefa DORAZILOVÁ , dítě Jana Dorazila a jeho ženy Cecilie, rozené Snihota z
Vrahovic čp.24 stáří 8 dní
25.7.1866 Jan DORAZIL, domkař čp.24 věk 46 let
25.7.1866 Jan, dítě Marianny, rozené Řezníčkové čp.2 stáří 1 rok a 6 měsíců
1.8.1866 Josefa SVAČINOVÁ, dcera Františka Svačiny a jeho ženy Lucie čp.66 věk 15 let
1.8.1866 Cecilie DORAZILOVÁ, rozená Snihota z Vrahovic, manželka Jana Dorazila čp.24
stáří 36 let
3.8.1866 František ZATLOUKAL, nádeník čp.32 věk 41 let
3.8.1866 Veronika, dcera Tomáše H. a jeho ženy Uršuly, rozené Brázdové, čp.8 věk 29 let
4.8.1866 Marianna KRÁTKÁ, rozená Studená, vdova po krejčím Josefu Krátkém čp. 109
ve stáří 31 let
5.8.1866 Marianna BUBENÍKOVÁ, rozená Slivková, manželka pastýře Jakuba Bubeníka
9
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čp. 16 stáří 46 let
5.8.1866 Marianna KŘENOVSKÁ, dítě Františka Křenovskéhoa jeho ženy Rozálie čp.77
stáří 2 roky
6.8.1866 Jiří DOLEŽEL, syn Františka Doležela a jeho ženy Magdaleny, čp.25 stáří 26 let
6.8.1866 Barbora NOVÁKOVÁ, stáří 45 let
7.8.1866 Marianna SVAČINOVÁ, dítě Jakuba Svačiny a jeho ženy Terezie čp.52 stáří 6 let
7.8.1866 Anna ZATLOUKALOVÁ, dítě Františka Zatloukala a jeho ženy Kateřiny čp.32
stáří 1 rok a 3 měsíce
8.8.1866 Josef CHYTILÍK, čp.28 stáří 27 let
8.8.1866 Jan ŠTĚPÁNEK čp.82 stáří 37 let
8.8.1866 František INDRÁK, syn Štěpána Indráka a jeho ženy Anny čp.76 stáří 28 let
9.8.1866 Veronika SOUŠKOVÁ, rozená Nováková, vdova po Ignátu Souškovi čp.13 stáří
55 let
9.8.1866 Václav NOVÁK, čp.35 stáří 45 let
10.8.1866 Josefa NOVÁKOVÁ, dítě Václava Nováka a jeho ženy Anny rozené Souškové
čp.35 stáří 1 rok
10.8.1866 Františka NOVOTNÁ, rozená Zlámalová, manželka Fabiana Novotného čp.75
stáří 48 let
10.8.1866 Kateřina ZDRAŽILOVÁ, rozená Chylová, vdova po Františku Zdražilovi stáří
34 let
11.8.1866 Nepomucena BĚLKOVÁ, rozená Kremplová, vdova po Štěpánu Kremplovi čp 74
ve stáří 75 let
12.8.1866 Josefa HOLÁŠKOVÁ, rozená Navrátilová, vdova po tesaři Janu Holáškovi čp.28
stáří 59 let
12.8.1866 Anna BUBENÍKOVÁ, rozená Křenovská, vdova po Dominiku Bubeníkovi čp.77
stáří 45 let
12.8.1866 Petronila SPÁČILOVÁ, rozená Klobouková, manželka Jana Spáčila čp.94 ve stáří
46 let
12.8.1866 Františka BĚLKOVÁ, dítě Jana Bělky a jeho ženy Marianny čp.72 stáří 6 měsíců
12.8.1866 Kateřina JANOŠIKOVÁ, rozená Zigmundová, manželka Šimona Janošíka čp.11
stáří 53 let
12.8.1866 Josef NOVÁK, dítě Františka Nováka a jeho ženy Cecílie čp.75 stáří 7 měsíců
13.8.1866 Františka SIGMUNDOVÁ, rozená Kopečná, vdova po Františku Sigmundovi stáří
48 let
13.8.1866 Lucie CHYLOVÁ, rozená Vojtková, vdova po Františku Chylovi čp.96 stáří 54 let
16.8.1866 Marianna KRÁTKÁ, rozená Hélová, manželka Martina Krátkého čp.7 stáří 36 let
16.8.1866 Josef SOUŠEK, dítě Václava Souška a jeho ženy Magdaleny, čp.29 stáří 2 dny
18.8.1866 Jan NOVOTNÝ, dítě Fabiana Novotného a jeho ženy Františky čp.75 stáří 2 roky
19.8.1866 Marianna Sigmundová, dcera Františka Sigmunda a jeho ženy Františky čp.64 stáří
20 let a 4 měsíce
20.8.1866 Anna ADAMČÍKOVÁ, rozená Kopečná, manželka Václava Adamčíka čp.64 stáří
54 let
21.8.1866 Viktoria STROUHALOVÁ, manželka Josefa Strouhala čp.55 stáří 58 let
26.8.1866 Václav ADAMČÍK, čp.64 stáří 66 let
28.8.1866 Marianna SLAVÍKOVÁ,dcera Josefa Slavíka a jeho ženy Rozálie čp.86 stáří
3 roky a 9 měsíců
31.8.1866 Josef KONUPKA, čp.42 stáří 67 let
3.9.1866 Jan CHYLA, dítě pastýře Václava Chyly a jeho ženy Josefy stáří 4 měsíce
S uvedených jmen Matriky zemřelých farnosti Tovačovské lze vyčíst, že na choleru vymřela během
jednoho až tří dnů mnohdy celá rodina včetně dětí.
*
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Také v ostatním okolí s té doby je číslice úmrtí na choleru příliš vysoká, v Kralicích 42 osob,
Bedihošti 21, Biskupicích 14, Čechůvkách ( dnes místní část Vrahovic) 12, Hrdibořicích 2,
Hrubčicích 38, Otonovicích 6, Sajlerově (nyní obec Skalka) 2, Václavovicích (dnes místní část
Bedihoště)11, Vítonicích ( dnes místní část Kralic)16 osob, a Kojetíně více než 130 životů.
V Prostějově bylo zaznamenáno od 22.července do první polovice října 1866, 600 civilních úmrtí na
choleru. Kritické dny v údajích kronikáře byly, 4.srpna (20 úmrtí), 5.srpna (36 úmrtí), 6.srpna (36
úmrtí), 7.srpna (30 úmrtí), 8. srpna (20 úmrtí).
V této době bylo onemocněných cholerou značné, a celomoravská statistika začátkem října i když
neúplná, (na choleru se umíralo i v listopadu) udává z 15 245 onemocnění 13 955 úmrtí.
I v současnosti se na choleru umírá, vyskytuje v afrických, asijských nebo ostrovních státech jako
následek válek a živelních pohrom při nedostatku hygienických potřeb, nezávadné pitné vody a
potravin ( v průměru až 100 000 lidí).
Matriky zemřelých farnost Tovačovskéi. Cholera v Kojetíně PRÁVO říjen 2011.
Václav Burian – Bitva u Tovačova roku 1866. Soukromé fotografie.
Volec Jiří

Životní jubilea
Našim občanům, kteří se dožili významných životních jubileí přejeme:

Hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let!
Srpen :

Krátká Helena
Škobrtal Josef
Září :
Žák František
Ondrejkovičová Josefa
Říjen :
Páleník František
Listopad : Soušková Alžběta
Miler Karel
Prosinec : Bělková Milada
Miler František
Šimková Eva
Masaryk Josef

SDH Ivaň
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Konec prázdnin a začátek školního roku jsme zahájili 2.9.2017
turnajem ve fotbale na Ivaňském hřišti. Hráli rodáci i nynější
občané z Ivaně se svými dětmi. Turnaj jsme pořádali ve
spolupráci s TJ Sokol Ivaň. Atmosféra byla bojovná při účasti
dvou vylosovaných družstev. Všichni hráči se pobavili,
občerstvili
a
vyhráli.
Jako
každé září se naši
muži ze SDH Ivaň zúčastnili závodů
v Obědkovicích. Letošní závody byly na
blátě a pršelo. I přes nepřízeň počasí se
bratři hasiči umístili na krásném 3. místě.
13. října jsme se rozloučili se šrotováním
s hasičským autem. 4.11. se konala
brigáda v hasičské zbrojnici. Vyřadili se
staré a nepotřebné hadice, kanystry atd.
Proběhl velký úklid celého objektu.
Mikuláše jsme uctili mikulášskými
závody 2.12. na hřišti v Ivani. Účast byla hojná: 5 družstev žen a 6 družstev mužů.
Letos se konal již 3. ročník a konečně bylo trochu sněhu. Počasí bylo slunečné a
mrazivé. Je škoda, že se nepřišlo podívat více občanů. Občerstvení bylo zajištěno i
svařák a kyselice byly výborné.
Přeji všem občanům
Nový rok 2018, za SDH Ivaň

bohatého ježíška a šťastný

Petra Kuptíková

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Při volbách konaných dne 20. a 21. října 2017
Počet voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů celkem
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Poř. čís. Kandidátní listina
1. ANO 2011 č.21
2. Svoboda a přímá demokracie T.O. č.29
3. Komunistická strana Čech a Moravy č.8
4. Občanská demokratická strana č.1
5. Křesťanská demokratická unie-ČSL č.24
6. Česká pirátská strana č.15
7. TOP09 č.20
8. Česká strana sociálně demokratická č.4
9. Rozumní -stop migraci č.10
10. Strana Práv Občanů č.30
11. Strana zelených č.9
12. Starostové a nezávislí č.7
13. Sportovci č.27

3/2017

počet hlasů
63
44
36
32
23
15
9
7
3
2
1
1
1

Všímálek
Opravdu už nevím, co ještě dodat k tomu co vidíte na těchto obrázcích. Je to už po
několikáté a stále je to ta stejná písnička. Nevím, jestli to někdo dělá schválně, aby ničil
to, co se v naší obci snažíme budovat. Hned si ovšem říkám, že tak hluboko by nikdo
nemohl klesnout. No říká se, že boj s hlupákem se nedá vyhrát, ale zároveň se nesmí
nikdy vzdát. Takže škody budeme stále dokola opravovat a snažit se vysvětlovat, že
podobné chování opravdu není to pravé ořechové.
Petr Cetkovský
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Fotogalerie
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