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rok 2012

Vážení čtenáři,
v dnešních novinách se opět zaměříme na dění v našich obcích, dozvíte se, co se podařilo v minulém roce
vybudovat, opravit a co se chystá v roce letošním. Jako každý rok je připravena řada společenských
a kulturních akcí, věříme, že si každý z vás najde tu svou. Upozorňuji na freestylové centrum, které bylo
vybudováno v areálu bývalého koupaliště v Havrani – podrobnější informace níže.

1) Paní starostko, můžete zhodnotit rok 2011, co se podařilo opravit, vybudovat?
V roce 2011 se podařilo dokončit dvě akce, s nimiž bylo započato v roce 2010:
- vestavba 7 bytových jednotek (pečovatelské byty) do budovy bývalé základní
školy – stavba dokončena v březnu 2011, následně proběhla kolaudace.
Od května probíhalo postupné přidělování bytů.
- výstavba místní obslužné komunikace včetně jejího odvodnění v lokalitě
za sokolovnou – kolaudace proběhla v prosinci.
Dále proběhla výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení za úspornější v ulicích od dolní autobusové
zastávky kolem obecního úřadu až k silnici vedoucí na Moravěves a v ulici od bývalé školy na konec obce.
V prosinci byla provedena oprava komunikace vedoucí ke hřbitovu.
Opravy bytového fondu:
- celková oprava bytu v č.p.57 – nové rozvody elektro, topení včetně výměny radiátorů, nové podlahy,
výměna lina, osazení kuchyňské linky
- rekonstrukce střechy a komínů na nájemním domě č.p.65
- výměna plynových kotlů – č.p.134 p.Pešek, č.p.86 – p.Žilka, Kačurová, Olahová
- oprava kanalizační šachty v chodbě č.p.86 včetně napojení na venkovní kanalizační řád a s tím
spojená výstavba nového schodiště
Kromě výše uvedeného bylo provedeno: revize plynu a komínů, hromosvodů, opravy rozvodů topení, vody,
vyčištění ucpaného kanalizačního potrubí v některých bytech, opravy elektro.
2) Které investice se plánují v letošním roce?

V únoru jsme požádali o dotaci z Programu rozvoje venkova na výměnu oken na obecním úřadě. Pokud
se podaří dotaci získat bude provedena výměna 30 kusů oken na budově obecního úřadu, čímž dojde k úspoře
na vytápění.
V letošním roce se chceme zaměřit na přípravu investic tj. na zpracování projektových dokumentací:
- rekonstrukce kotelny a topení v sokolovně včetně výstavby nového sociálního zařízení,
šatny a samostatného vstupu ze zadní části budovy
- rekonstrukce prostor mateřské školy
- výstavba multifunkčního hřiště

3) Některé společenské akce již proběhly, můžete je zhodnotit a seznámit nás s plánem kulturních

a společenských akcí?
V průběhu 1. čtvrtletí proběhly 2 společenské plesy, dětský maškarní ples, oslava MDŽ a maškarní ples
pro dospělé.
Jednalo se o velice zdařilé akce za což děkuji pořadatelům zmíněných akcí.
Dále bych chtěla velice poděkovat panu Petru Vinařovi, který nám zajistil hudební produkci na oslavě
MDŽ.
Co nás čeká v dalším období letošního roku:
duben - pálení čarodějnic v Havrani a Moravěvsi
květen - návštěva divadla
májová zábava
červen - oslava MDD
srpen - Vavřinecká pouť
září - oslavy výročí otevření oddechového parku v Moravěvsi
listopad - poslední leč
prosinec - mikulášská nadílka
Více o zde uvedených akcích se dozvíte na informačních plakátech, které budou vždy předem umístěny
na nástěnkách.
4) Kdy proběhne každoroční jarní úklid, kde budou přistaveny kontejnery?

Stejně jako v minulých letech budou přistaveny velkokapacitní kontejnery
na těchto stanovištích:
obec Havraň - u jatek, požární zbrojnice, parkoviště u motorestu, u domu
p.Palyňské,křižovatka u Horňáků, rybník pod farou
obec Moravěves - náves
obec Saběnice - stanoviště kontejnerů
Kontejnery budou přistaveny v období od 8.6.2012 do 11.6.2012. Termín nám byl určen svozovou firmou.
Co do těchto kontejnerů nepatří: pneumatiky, lednice, televizory, monitory, barvy, oleje, zářivky, baterie.
Pokud bude někdo uvedený odpad mít, je možno jej celoročně dovézt na sběrné místo do Havraně nebo
připravit před dům a obec zajistí po domluvě odvoz.
5) Jakým způsobem bude probíhat údržba zeleně v obcích, využije obec lidí
z pracovního úřadu na veřejně prospěšné práce?
Ano, stejně jako v minulých letech využijeme pro údržbu zeleně lidí z úřadu práce
v rámci veřejně prospěšných prací. Máme podepsánu smlouvu na vytvoření
4 pracovních míst na pozici dělník pro čištění obce. K dnešnímu dni máme všechna
pracovní místa obsazena.
Smlouva je uzavřena pouze do 30.6.t.r. a čekáme, co nám úřad práce nabídne na další období,
zatím ani oni nemají jasno z jakých zdrojů se bude na vytváření pracovních míst pro obce čerpat a v jakém rozsahu.

6) V jakém stádiu je schválení nového územního plánu?
Od 16.4.t.r. je na úřední desce vyvěšen Návrh zadání územního plánu obce Havraň. Po dobu 30 dní tj. do 16.5.2012
mohou občané dávat náměty a připomínky
7) Obec pronajala areál koupaliště, za jakým účelem?

Areál koupaliště byl pronajat občanskému sdružení Klubu freestylového lyžování Most.
Cílem sdružení je:
vybudovat sportovní zařízení, sloužící pro přípravu a trénink lyžařů, snowboardistů a jiných
akrobatických sportovců
organizovat a připravovat akce v areálu – soutěže, tréninkové campy
vést akrobatickou školku pro mládež
rozvoj sportu a boj proti drogám

Pálení čarodějnic - zveme k účasti dne 30. dubna od 18,00 hod u hřiště v Havrani,
občerstvení zajištěno.
Humanitární sbírka - obecní úřad v Havrani pořádá sbírku věcí pro občanské sdružení Diakonie Broumov,
uzávěrka 18.5.2012.

Jumpark v Havrani: Areál s jedinečnou dopadovou plochou je
otevřený
Jumpark v Havrani. Autor: DENÍK/Oldřich Hájek

28.02.2012 21:45
Havraň – Odraz, lyžař nabírá rychlost a skok! Dva tři triky během letu a dopadá. Nenásleduje gejzír vody, i když jsme v bazénu, ale měkký dopad
do molitanových „špaget“. V Havrani u Mostu nově trénují akrobatičtí lyžaři v jedinečném areálu, který vznikl na bývalém koupališti díky Klubu
freestylového lyžování v Mostě.Unikátní je právě svojí dopadovou plochou, která není jako jediná v republice tvořená bazénem plným vody.
Sportovci na speciálním, vysokém můstku tak mohou nacvičovat skoky s manévry bezpečněji. „Dopad je jako do peřiny,“ řekl Mosteckému deníku
Ondra Beneš z Prahy, který do Havraně přijel trénovat na závody.
Můstek je vyroben ze dřeva, pokrytý umělohmotnými kartáči, které jsou přímo určeny jako pojezdová plocha pro letní lyžování. Novinkou je
molitan. Právě tím se provozovatelé Jumparku v Havrani odlišují od ostatních tréninkových center v České republice.
„Nejpoužívanější dopadové médium je voda. Voda je ale nepříjemná, musí se používat neopren a navíc se nedá trénovat celoročně. Další
nevýhodou u dopadu na vodní hladinu je síla nárazu, pokud je tělo v nepříznivé poloze, mohou být tyto nárazy velmi nepříjemné a bolestivé,“
vysvětluje český reprezentant ve freestylovém lyžování Roman Dalecký, který má s trénováním do vody nemilé zkušenosti. Při nárazu si jednou
roztrhl plíci.

Právě molitan má bezpečně ztlumit dopadový náraz. „Toto dopadové médium je inovací všude ve světě a našim záměrem je tento druh trénování
přivést do České republiky a našeho okresu, doplňuje Roman Dalecký, který spolu s dalšími členy tréninkové centrum vybudoval a stále ještě
buduje. Můstkem s molitany totiž záměry frreestylového klubu na havraňském koupališti nekončí. Dále ještě v areálu chtějí zřídit volejbalové
hřiště, tréninkové trampolíny nebo posilovnu. Chybět by nemělo ani posezení pro veřejnost. Na to ale klub bude potřebovat další jeden milion
korun, již nyní se investice vyšplhaly na půl milionu korun. „ Máme zažádáno o dotace na ministerstvu školství a také na krajském úřadě,“ řekl
Roman Dalecký, podle kterého stotisícovou částku přislíbilo i město Most. Tu by chtěl klub využít na pořízení molitanových kostek, které by byly
ještě bezpečnější než nyní využívané molitanové odřezky připomínající obří špagety.
Areál bývalého koupaliště je v majetku Havraně. Obec s klubem uzavřela smlouvu na dlouhodobý pronájem a s činností je vedení spokojeno. „
Jsme rádi, že je areál využitý. Koupaliště již bylo staré, postaveno bylo již v roce 1973, a byla to pro obec jen zátěž,“ řekla Mosteckému Deníku
starostka Havraně Zděnka Smetanová.
Autor: Miroslava Huláková

V uplynulém období nám do obce přibyli občánci :
Vajs Rostislav – 5.7.2011 – matka Martina Vajsová
Balín Tadeáš – 10.7.2011 – rodiče Eva a Vlastimil Balínovi
Tydlitátová Tuzana – 24.7.2011 – rodiče Simona a František Tydlitátovi
Schützová Barbora – 3.1.2012 – rodiče Petra a Jiří Schützovi
Netolická Ester – 17.2.2012 – rodiče Radka Klímová a Josef Netolický
Rodičům blahopřejeme a občánky vítáme do života.

V uplynulém období uzavřeli svazek manželský:
11.11.2011 – Venuše a Jan Urbanovi
14.4.2012 – Jitka a Jiří Hrbkovi

V uplynulém období nás navždy opustili občané:
Pechar Milan
Vajs Stanislav
Bystrý Vladimír
Píša Zdeněk
Rödl Josef
Rajterová Helena
Bystrá Rozálie

Čest jejich památce.

Životního jubilea se dožívají:
50 let Mentlík Jaroslav
Korbelíková Jaroslava
Trojčáková Ivana
Havlík Jan
Nachtmann Radoslav
55 let Mentlíková Hana
Mazánová Ludmila
Janouš Jaroslav
Kurach Andrej
Beneš Jindřich
Smetanová Zděnka
Oláhová Růžena
Prokop Miloslav
60 let Bartošová Marcela
Nováková Olga
Jirka Jiří
Rödl Rudolf
Macalová Milena
Kernal Jaroslav
Pelc Josef
65 let Šťástka Ladislav
Vlasáková Marie
70 let Hosnédlová Jana
Danková Jiřina
Nováková Gerta
Pešková Frieda

80 let Kačurová Margita
Palynská Marie
Baraníková Marie
Danko Ján
81 let Janovská Bronislava
82 let Štolbová Jiřina
83 let Tomášková Věra
Daňková Verona
84 let Tůmová Jiřina
Žitný Miroslav
Aujeský Leo
85 let Businská Eliška
Majer Karel
87 let Kocánková Františka
Zvěřinová Emilie
89 let Rödlová Berta
92 let Korunková Marie
Matějková Marie
94 let Motriová Roza

75 let Koudelová Ludmila
Skuhravý František
Novák František

Jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

