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4. prosinec

HAVRAŇSKÉ
NOVINY

rok 2008

Vážení spoluobčané,
končí další rok, většina z nás se chystá na oslavy Vánoc a Nového roku. Dovoluji si Vám popřát hodně
lásky, štěstí, zdraví, minimální dopad hospodářské krize na rodinné rozpočty a krásné prožití svátků
v kruhu nejbližších.
Při této příležitosti bych Vás chtěl pozvat na akce, které pořádá obec jak pro děti, tak pro dospělé – více
se dozvíte na dalších stránkách. Tradičně jsme se zeptali paní starostky na několik otázek, jistě Vás budou
zajímat odpovědi a předběžné zhodnocení letošního roku.

1) Paní starostko, blíží se konec roku. Můžete vyhodnotit uplynulé období z hlediska
dokončených investic a těch, které mají být dokončeny do konce roku?
Největší investiční akcí v tomto roce byla přestavba části budovy bývalé školy na knihovnu a prostory
pro veřejný internet. Jak jsem se již zmínila v Havraňských novinách č.15, na uvedenou akci jsme získali
dotaci z Programu rozvoje venkova, o kterou jsme požádali v listopadu 2007, proto se projekt mohl
realizovat.
V červenci letošního roku byla ve školce provedena oprava šatny – výměna lina, nová výmalba, nátěry
laviček, atd.
V bytovém fondu bylo v tomto roce provedeno následující :
oprava střechy a okapů v č.p.76
výměna oken – č.p.40 - 2 okna, č.p. 44 – 2 okna
výměna radiátorů – č.p.73 – p.Baraníková, p.Lopata, p.Mentlíková
zhotovení vrat u č.p.40, 134
oprava chodby v č.p. 40
rekonstrukce bytu v č.p.40
zhotovení zábradlí v č.p. 74, 44
výměna plynového kotle – garsonka v č.p. 86
opravy elektrických a plynových kotlů a sporáků dle nahlášených poruch
revize plynárenských zařízení
oprava balkonu v č.p.57
V Sokolovně byla provedena rekonstrukce pánských toalet.
Do obce Moravěves byly zakoupeny prolézačky a posezení, které byly umístěny v prostorách parku.
V letošním roce byly provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy stromů v sadě, pod poštou a na hřbitově.
V Havrani kolem pomníku padlých byla provedena úprava výsadbou tújí a břečťanu.

Další investiční akcí je oprava komunikací, která probíhá v současné
době.
Jedná se o tyto komunikace:
a) komunikace od křižovatky u Schützů až ke Zvěřinovým – oprava
v celkové hodnotě 623 tis. Kč bude hrazena takto: 550 tis. Kč dotace
z Ústeckého kraje, 73 tis. Kč uhradí obec z vlastních zdrojů,
b) oprava u požární zbrojnice v Havrani, autobusová zastávka v dolní části obce, komunikace u čerpací
stanice, komunikace ke hřbitovu, komunikace v Saběnicích, komunikace v Moravěvsi od návsi k požární
zbrojnici. Cena uvedených oprav je 673 tis.Kč - uhradí obec z vlastních zdrojů. Uvedené opravy by měly dle
uzavřené smlouvy být dokončeny do konce tohoto roku.
Jak je patrné, částky za opravy komunikací jsou obrovské. Věřím, že v nastávajícím roce se nám podaří
získat další prostředky.

2) V letošním roce proběhla rekonstrukce knihovny v Havrani. Kdy bude předána
k užívání a otevřena pro veřejnost? Uvažuje se o dalším využívání prostor v knihovně?
Předpokládám, že do užívání bude knihovna předána v průběhu 1. čtvrtletí roku 2009.
Do té doby musíme vypsat a následně provést výběrové řízení na knihovnici, také je třeba
zajistit vybavení knihovny a internetové místnosti.
Ano, o dalším využití se uvažuje, jedna z prostor bude dána k dispozici místní organizaci
Svazu důchodců.

3) Jakým způsobem bude zajištěna údržba komunikací v zimním
období?
Údržba místních komunikací v zimním období bude zajišťována stejně jako
v předchozích letech: odhrnování sněhu bude zajišťovat pan Zeman, posypu
komunikací a čištění chodníků se ujmou pracovníci obce.

4) V jakém stádiu je schvalování I. změny územního plánu v Havrani? Od kdy bude platit
a jaké změny přináší?
V současní době je dle zákona vyvěšeno Opatření obecné povahy č.1/2008 a od 30.11.t.r. bude 1. změna
ÚP obce platná.
Změny se týkají především obce Saběnice, kde dochází ke změně využití ploch pro zemědělství a
navazujících ploch zahrad na plochy s vesnickým bydlením, dále změna ploch pro výrobu a podnikání 1 na
plochy s vesnickým bydlením.
Dále změna řeší možnost stavět na zahradách objekty sloužící pro využití a užívání zahrad.

5) Můžete zhodnotit práci jednotlivých výborů a spolupráci obce se společenskými
organizacemi?
Máme ustanoveny celkem tři výbory:
Finanční výbor – předsedkyně paní Korbelíková. Výbor se v letošním roce sešel
celkem pětkrát. Na svých jednáních se zabýval inventurami v obecním obchodě, které
se provádějí vždy na konci každého čtvrtletí. Dále výbor projednával rozpočtové
změny, proběhla

kontrola pokladny, kontrola splácení půjček do Fondů rozvoje bydlení, kontrola hospodaření s rozpadem na
jednotlivé položky. Ve spolupráci s obecním úřadem sestavil návrh rozpočtu na rok 2009.
S prací tohoto výboru jsem velice spokojená. Při kontrole hospodaření za 1. pololetí 2008 (audit), která
proběhla v říjnu, byla práce finančního výboru kladně hodnocena.
Kontrolní výbor – předsedkyně paní Zemanová. Výbor se v tomto roce sešel dvakrát.
Byla provedena kontrola plnění usnesení č.7 – 19 ze zasedání zastupitelstva obce.
Dále se členové zúčastnili místních šetření, která se týkala kácení stromů a náhradní
výsadby za pokácené stromy. Mohu říci, že i s prací tohoto výboru jsem spokojená.
Kulturní výbor – předsedkyně paní Šmejcová. Celkem se výbor v tomto roce sešel pětkrát.
Projednával se stav bytového fondu, přidělení volných bytů, zařazení nových žádostí o byt do seznamu
uchazečů. Byli navštíveni jubilanti. Ve spolupráci s obecním úřadem výbor připravil vítání občánků. Ani
k práci tohoto výboru nemám připomínek.
Společenské organizace v naší obci se velkou měrou podílejí na kulturním životě v obcích. Pořádají plesy,
zábavy a zájezdy pro dospělé i děti.
Ve spolupráci s obecním úřadem zajišťují oslavu MDD, pálení čarodějnic, Vavřineckou pouť a oslavy
výročí v Moravěvsi.
Ráda bych poděkovala všem společenským organizacím za jejich práci, kterou pro obec dělají.

6) Jaké kulturní akce jsou připraveny pro naše občany do konce roku?
6.prosince 2008 se od 16.00 hod. uskuteční v Havrani v zahradě školky
rozsvícení vánočního stromu spojené s vystoupením dětského sboru
KORÁLEK.
6.prosince 2008 se od 16.40 hod. uskuteční v Moravěvsi rozsvícení
vánočního stromu spojené s vystoupením dětského sboru KORÁLEK.
7. prosince 2008 se od 16.00 hod. uskuteční v Sokolovně Mikulášská
nadílka, kterou stejně jako v minulém roce zajišťuje agentura NORD
PRODUKTION.
Chtěla bych touto cestou pozvat všechny děti i s rodiči na uvedené akce. Věřím, že
si v předvánočním shonu najdete volnou chvíli a zúčastníte se alespoň některé
z pořádaných akcí.

31.12.2008 se na sále v Sokolovně uskuteční oslava Silvestra a přivítání nového
roku 2009. Akci pořádá nájemce Sokolovny pan Kubaš. Více informací naleznete
na stránkách obce nebo u pořadatele.

7) Občané si stěžují na nedostatečné množství kontejnerů na komunální odpad. Opravdu
jich je málo?
Kontejnerů je dostatečné množství. Stav, kdy se zdá, že je kontejnerů nedostatek
a že jsou na některých místech přeplněny nastává neodpovědným přístupem
některých občanů, kteří netřídí odpad. Při rekonstrukci bytů a domů vyhazují
oklepanou omítku, zbytky nebo již použitý stavební materiál, nesložené kartónové
krabice, shrabané listí a jiný odpad ze zahrádek do kontejnerů. Je záhadou, proč se takto chovají. V každém
vydání Havraňských novin upozorňujeme, jak s tímto odpadem zacházet. Musíme si uvědomit, že navýšení
kontejnerů povede zákonitě k navýšení poplatků za odvoz komunálního odpadu.
Proto znovu připomínám, že obec má sběrný dvůr, kde je po domluvě možné uložit materiál
z rekonstrukce bytů, nábytek, elektrické spotřebiče apod. Posekanou trávu a shrabané listí lze nechat před
domem a nahlásit na obec, která se o odvoz postará. Kartónové krabice je nutné rozebrat, zmačkat a dát do
kontejneru na papír.

Praktický lékař pro dospělé – platné od 1. 1. 2009
Zimní čas
den
pondělí
úterý

MOST
7,00 – 11,00
odběry 7,00 – 8,00

7,00 – 10,00
odběry 7,00 – 8,00

středa

7,00 – 10,30

čtvrtek

7,00 – 10,00

pátek

7,00 – 10,30
odběry 7,00 – 8,00

HAVRAŇ

BEČOV

BĚLUŠICE

12,00 – 13,30

14,00 – 18,00

-

10,30 – 12,00

12,30 – 16,00

-

10,30 – 12,00
odběry 9,30 – 10,30

11,00 – 14,30
odběry 10,00 – 11,00

12,30 – 16,00

11,00 – 12,30

( DD Dvořákova )

MOST
14,00 – 18,00

15,00 – 16,00
-

Letní čas
den

BEČOV

HAVRAŇ

pondělí

7,00 – 11,00

11,30 – 13,00

úterý

7,00 – 10,30

11,00 – 12,30

středa

7,00 – 10,30
odběry 7,00 – 8,00

čtvrtek

7,00 – 10,30

pátek

( DD Dvořákova )

-

odběry 7,30 – 8,30

13,00 – 16,00
odběry 7,30 – 8,30

12,30 – 16,00
odběry 7,30 – 8,30

11,00 – 12,30

13,00 – 16,00

odběry 9,30 – 11,00

odběry 7,30 – 8,30

7,00 – 8,30

9,00 – 12,30
odběry 7,30 – 8,30

BĚLUŠICE
11,00 – 12,00
-

V uplynulém období nám do obce přibyli občánci :
Malá Denisa - 3.5.2008 - rodiče Denisa Mentlíková a Ladislav Malý
Rödl Richard - 5.8.2008 - rodiče Renata a František Rödlovi
Šmejcová Žaneta - 24.8.2008 - rodiče Rödlová Žaneta a Šmejc Miroslav
Rodičům blahopřejeme a občánky vítáme do života.

V uplynulém období uzavřeli svazek manželský :
19.4.2008 – Edita a Jiří Smetanovi
14.6.2008 – Adéla a Marek Mazánovi
25.10.2008 – Alena a Jiří Peškovi
Novomanželům přejeme mnoho štěstí.

Životního jubilea se v druhém pololetí dožívají:
50 let Rödlová Edeltraud
70 let Hlobeňová Dagmar
Trs Milan
Svobodová Anna
Hlavsová Marie
Horňáková Emílie
Burián Vlastimil
80 let Žitný Miroslav
55 let Kočová Věra
Aujeský Leo
Roučková Olga
81 let Businská Eliška
Zvěřinová Miluše
Majer Karel
Murgaš Josef
88 let Matějková Marie
Píša Zdeněk
89 let Pešková Anna
60 let Horváthová Danuše 90 let Motriová Roza
65 let Alexij Jiří
Rovná Alžběta
Jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

V uplynulém období nás navždy opustili občané :
Pytlík Václav
Smetanová Vlasta
Trsová Ludmila
Čest její památce.

