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Vážení spoluobčané.
Dostává se Vám do rukou další vydání Havraňských novin,ve kterých,jak je zvykem,probereme nejčastěji
kladené otázky týkající se našich obcí. Každý z nás se potýká s otázkou, kam odložit objemný odpad,
na který jsme narazili při jarním úklidu našich domovů, dvorků a zahrad. Obec, jako každý rok zajišťuje
velkoobjemové kontejnery. Podrobný rozpis umístění je uveden níže. Upozorňuji, že do kontejnerů nepatří
nebezpečný odpad a odpad, který již třídíme do přistavených nádob.
Za uplynulé období proběhla jedna z nejnavštěvovanějších akcí pořádaná obecním úřadem a to oslava
MDŽ. Děkuji všem účinkujícím za účast a všem ostatním za to, že se přišli pobavit. Věřím,že bude více
takto vydařených akcí. Škoda, že není možné otisknout fotografie, k nahlédnutí jsou na internetové stránce
obce.

1) Paní starostko, jakým způsobem bude v letošním roce obec zajišťovat údržbu zeleně
v obcích? Jako každý rok jste žádala na pracovním úřadě o pracovníky na veřejně
prospěšné práce. Získala jste počet pracovníků o který jste žádala a nebo je počet
limitován finančními prostředky?
Stejně jako v minulých letech budou údržbu zeleně v Havrani provádět zaměstnanci
obecního úřadu, kteří jsou zde zaměstnáni v rámci veřejně prospěšných prací přes Úřad
práce v Mostě. V Moravěvsi a Saběnicích budou údržbu zajišťovat občané na základě
Dohody o provedení práce.
Počet míst, o která jsem žádala, byl vykryt, avšak v letošním roce poskytuje úřad práce
na vytvořené pracovní místo nižší částku než v minulých letech a proto musí obec
doplácet více finančních prostředků na každé vytvořené pracovní místo.

2) Již delší období probíhá jednání s církví o převodu církevního majetku na obec. O jaký
majetek se jedná? Jaká je nyní situace?
Jedná se o hřbitov, kostel sv. Vavřince včetně hrobky rodiny Fischerů, budovu márnice,
rybník pod farou a pozemky, které budou využity pro výstavbu komunikací pro pěší
a oddechového prostoru pod hřbitovní zdí směrem k faře.
Proběhla jednání s panem farářem Hurtem, při nichž byl převod předjednán.
V současné době jsem zaslala do Litoměřic na katolickou církev žádost o převod
majetku na obec.

3) Při získání církevního majetku bude na obec převedena i jedna z nejohroženějších
památek Ústeckého kraje, hrobka rodiny Fischerů. Dokáže obec tuto památku zachránit?
Samozřejmě, pokud obec získá převodem majetek o který požádala, bude třeba urychleně
řešit záchranu této kulturní památky, proto jsme v žádosti o převod požádali i o pozemky,
které bychom prodali na výstavbu rodinných domků a finanční prostředky z prodeje bychom
použily na záchranu této památky. Dalším krokem by bylo využití dotací.

4) Když se řekne jaro, vyvstane otázka jarního úklidu. Jakým způsobem proběhne
v obcích? Bude zorganizován i sběr nebezpečného odpadu?
V rámci jarního úklidu budou v obcích rozmístěny kontejnery na velkoobjemový odpad.
Rozmístění kontejnerů:
7.4. - 9.4.
Havraň - u jatek
9.4. - 11.4.
Saběnice - stanoviště kontejnerů
11.4. - 14.4.
Havraň - požární zbrojnice
14.4. - 16.4.
Havraň - proti domu p. Hamříka
16.4. - 18.4.
Havraň - parkoviště u Motorestu

Moravěves - náves
Havraň - proti domu p.Palyňské
Havraň - u obecního obchodu
Havraň – u rybníka pod farou

Upozorňuji, že do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad (pneumatiky,
lednice, mrazáky, akubaterie, oleje, barvy, zářivky). Nebezpečný odpad je možno dát
na sběrný dvůr č.p.6 (starý úřad).
V případě, že občané nemají možnost dopravit nebezpečný odpad na dvůr sami,
sděluji, že v pondělí 21.4.2008 bude od 8.00 hod. do 15.00 hod. probíhat svoz.
Je třeba tento odpad připravit před dům.

5) Můžete zhodnotit akce pořádané obecním úřadem a co obec chystá v dalších měsících?
V 1. pololetí proběhnou tyto akce:
25. dubna – Taneční zábava – pořádá Osadní výbor Saběnice
30. dubna – Pálení čarodějnic spojené s opékáním vuřtů – zajistí Myslivecké sdružení
Havraň
7. května – pietní akt k uctění památky padlých za. 2. světové války
17.květen – Májová taneční zábava – pořádá Klub dobré nálady
17. května – závody v motocrosu
31. května – oslavy MDD – pořádá obecní úřad + společenské organizace
Na uvedené akce zveme všechny občany, kterým není lhostejné, jak v našich obcích žijeme a rádi se baví.

8.3. proběhla oslava MDŽ – mohu říci, že akce se zdařila.. Zúčastnilo se přibližně 90 žen, které obdržely
kytičku a občerstvení. V programu vystoupily děti ze školky, pěvecký sbor Korálek, Sdružení žen z Bečova
a hudební skupina DUO AMETYST. Podle ohlasů se program líbil.

6) Počítá se v letošním roce s otevřením koupaliště?
S otevřením koupaliště se počítá. V případě, že bude počasí na koupání, otevřeme letos koupaliště dříve
než o prázdninách.

7) Někteří občané si stěžují na nedostatek kontejnerů na komunální odpad. Bude se tato
situace řešit? Kolik obec stál odvoz komunálního odpadu v minulém roce a kde se dá
ušetřit?
V minulých letech obec tuto problematiku řešila navýšením počtu kontejnerů, ale je třeba si uvědomit,
že zvýšení počtu kontejnerů s sebou přináší i zvýšení nákladů, a proto je důležité, aby každý, kdo odpad

do kontejneru ukládá, využil celého kontejneru i zadní části a ne pouze vpředu. Toto se týká hlavně rodin,
které s odpadem posílají děti, které dozadu nedosáhnou.
Ráda bych opětovně apelovala na všechny občany třiďte odpad !!!
Z ankety „Třídíte komunální odpad“, která je umístěna na našich internetových stránkách je zřejmé, že:
35,3% třídí odpad pravidelně
17,6% třídí odpad nepravidelně
23,5% netřídí odpad
23,5% netřídí odpad – kontejnery jsou daleko
Děkuji všem občanům, kteří třídí odpad, i když někteří jen nepravidelně. Je však zarážející, že téměř
polovina netřídí odpad vůbec a právě na tyto občany apeluji, aby přehodnotili svůj postoj a s tříděním začali.
Nejde jen o úsporu finančních prostředků za likvidaci odpadu ( poplatky za vyvážení a ukládání na
skládkách se neustále zvyšují - čím méně budeme třídit, tím vyšší bude poplatek na osobu /rok ), ale
zejména jde o postoj k životnímu prostředí a k přírodě vůbec.

Milí spoluobčané.
15. února uspořádal Svaz žen v Havrani svůj druhý reprezentační ples.
Děkuji tímto všem, kteří se přišli pobavit a přispěli tak k dobré náladě.
Tombola byla bohatá díky darům sponzorů z řad občanů, členek svazu žen
a firem. Všem patří naše poděkování.
předsedkyně Ivana Andreevová
K příjemnému zpestření přispělo vystoupení dětského tanečního souboru z Blažimi.
K poslechu a tanci hrála kapela Sortiment.

Jarní pranostiky, které zřejmě neznáte:
- V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
-

I když slunko v dubnu hřeje potichoučku, nezapomeň na pole jít v kožoušku.
Kolik tepla před Markem, tolik zimy po něm.
Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo.
Pršelo-li před svatým Jiřím, bude po něm ještě více pršet.
Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu.
Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.

V uplynulém období nám do obce přibyl občánek :
Foršt Adam - 22.2.2008 – rodiče Sabina Bílá a Pavel Foršt
Rodičům blahopřejeme a občánka vítáme do života.

Životního jubilea se v druhém pololetí dožívají:
50 let Dej Pavol
Smetana Jiří
Kamišová Marta
55 let Pecharová Marie
Habáňová Naděžda
Kernalová Alena
Sulek Jan
Sýkorová Selma
Baraník Miroslav
Brožková Helena
60 let Vančura Vladimír
Mayerová Jaroslava
65 let Vašina Jaroslav
Alexijová Jana

70 let Bystrá Rozália
Jírová Marie
Paurová Štefánia
75 let Horňák Jan
Lopatová Blanka
80let Tůmová Jiřina
Smetanová Vlasta
83 let Kocánková Františka
Zvěřinová Emilie
85 let Jílková Ludmila
Rödlová Berta
88 let Korunková Marie
91 let Vlček Josef

Jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

V uplynulém období nás navždy opustila občanka :
Fraňková Stanislava

Čest její památce.

