číslo 15

6. prosinec

HAVRAŇSKÉ
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rok 2007

Vážení spoluobčané.
Konec roku se kvapem blíží a zanedlouho nás čekají oslavy Vánoc a Nového roku. Dovoluji si Vám
popřát krásné prožití těchto svátků v kruhu blízkých a přeji hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce.
Poohlédl jsem se zpět a není nic horšího, než neúprosně letící čas. Co jsme v letošním roce stihli
udělat a co ne?
Polevili jsme ve vydávání Havraňských novin, důkazem je vydání teprve druhého čísla v letošním
roce. Na druhou stranu jsme zprovoznili novou internetovou stránku (cass.gc-system.cz/ouhavran.cz), kde
jsou k dispozici veškeré informace o dění v obci. Mnozí namítnou, že nemají přístup k internetu. Omyl.
Internet je pro Vás dostupný zdarma v naší obecní knihovně, kde Vám pracovnice knihovny poradí
a názorně ukáže, jak na to. Další možností je sledování úřední desky. Na některé otázky ohledně investic
jsme se zeptali p. starostky.

1) Paní starostko, na některé investiční akce jste podala žádosti k získání dotací.
Které byly schváleny, které ne a jakým způsobem zajistíte dofinancování?
V letošním roce podala obec celkem 3 žádosti o dotaci:
a) Výstavba veřejného osvětlení ke hřbitovu a k lesu - Program obnovy venkova - dotace vyhlášena
Ústeckým krajem – celkové náklady akce 395 tis.Kč z toho 227 tis.Kč dotace, zbytek uhrazen z rozpočtu
obce.

b) Oprava komunikací vedoucích k podnikatelským objektům v Moravěvsi a Saběnicích - dotace
z MMR – celkové náklady 1.525 tis.Kč z toho 1.059 tis. Kč dotace, 400 tis. Kč bezúročná půjčka od firmy
NEMAK s dobou splatnosti 2 roky, 66 tis. Kč z rozpočtu obce.
c) Úprava budovy čp.42 (budova školy) na knihovnu a prostory pro veřejný Internet – dotace z EU
–Program rozvoje venkova (2. výzva)– žádost byla podána 6.11. t.r.,celkové náklady akce 1.300 tis. Kč, je
možno získat 90% dotací a zbytek vlastní zdroje. Termín pro sdělení, zda jsme byli úspěšní, je začátek roku
2008. V případě získání dotace bychom akci chtěli realizovat v průběhu roku 2008.

2) Několik let naše finanční situace neumožňovala dokončit komunikaci za Sokolovnou
k rodinným domkům. Vím, že nastaly s realizací problémy. Můžete nás informovat
o obtížích? Podaří se výstavbu komunikace v letošním roce uskutečnit?
Bohužel i přesto, že máme uzavřenu smlouvu na realizaci s firmou Silnice Žatec a zajištěno
financování akce: 500 tis. Kč finanční dar od firmy NEMAK
300 tis. Kč z prodeje pozemků
400 tis. Kč splátky obce po 50 tis. Kč měsíčně
nebude výstavba uvedené komunikace v tomto roce realizována. Důvodem je to, že není kam odvést
dešťovou vodu z komunikace, protože z výškových důvodu to nelze zaústit do kanalizace a pozemky, kam
by bylo možno vodu odvést, nejsou ve vlastnictví obce. Proto je třeba hledat řešení za pomoci vlastníků
pozemků z řad stavebníků a dále s. p. Lesy ČR.
V současné době je dojednáno s panem Prokopem, že nás pustí přes svůj pozemek, stále ještě čekáme
na vyjádření s. p. Lesy ČR, zda nás pustí na pozemek, kam bychom zaústili uvedenou dešťovou kanalizaci.
Stále více se ukazuje, že v letech 1997-1998, kdy se prodávaly pozemky na výstavbu domů v uvedené
lokalitě se podcenilo vybudování inženýrských sítí. Pozemky se prodaly bez sítí a tudíž stavebníci nebyli
nuceni při výstavbě základů dodržet výšku pro připojení k sítím.
Předpokládám, že vzniklá situace bude vyřešena v co nejkratší době a výstavba komunikace bude
realizována v průběhu l. pololetí r. 2008, jak máme dojednáno s a. s. Silnice Žatec..

3) Další otázka se týká průmyslové zóny. Kteří investoři mají zájem o výstavbu
v průmyslové zóně?
V současné době probíhá výstavba firmy RECTICEL, kde se budou vyrábět interiérové prvky pro
automobilový průmysl. V uvedené firmě probíhá nábor pracovních sil. Pokud by byl zájem ze strany našich
občanů je možno na obecním úřadě získat kontakt.
Další investoři, kteří mají zájem o umístění v zóně:
AFSI – výroba papírových filtrů pro zemní stroje. Záměr je ve stadiu
zjišťovacího řízení
Czech Ecoenergy – elektrárna na spalování biomasy
-

EUROPAHAUS – výroba dřevěných rodinných domů

4) Bude obec řešit situaci na hlavní silnici Most – Žatec, kde řidiči nedodržují stanovenou
rychlost? Neuvažuje se o snížení rychlosti u autobusových zastávek?
Obec se touto problematikou zabývá. Byl odeslán dopis na Krajský úřad Ústeckého kraje, na
odbor dopravy, se žádostí na snížení rychlosti a k osazení dopravních značek upozorňujících, že se zde
pohybují děti. Při jednáních s policií, které se koná 1x měsíčně, vždy dávám požadavek na měření rychlosti
nejen na silnici Most-Žatec, ale také na silnici II. třídy v Havrani, od autobusové zastávky až k Sokolovně,
samozřejmě nezapomínám ani na Saběnice a Moravěves.

5) V Srpině, která napájí vodou Havraňské rybníky a rákosiny, přestala po ukončení
čerpání MUS téci voda. O této situaci jste již několikrát jednala. Můžete nás informovat,
jakým způsobem se bude tento stav řešit?
Byla ustanovena pracovní skupina, kde jsou zastoupeny obce Strupčice, Malé Březno, Havraň a
Lišnice, dále MUS a. s., povodí Ohře, krajský úřad Ústeckého kraje.
Je zpracována studie hydrologických poměrů Srpiny včetně několika variant technických řešení
zvětšení průtoků v povodí Srpiny.
Byla vybrána varianta, kdy Srpina bude dotována vodou z Průmyslového vodovodu Nechranice
(PVN), přeložkou od profilu nad obcí Malé Březno do původního koryta Srpiny.
Pro obec Strupčice byl vybrán návrh kombinace napájení z PVN a zvýšení hráze rybníku nad
Strupčicemi, která by sloužila jako zásobní nádrž. Realizace bude hrazena z 15 mld.
Protože časově je to dosti náročné a vodu v Srpině potřebujeme hned, přišla MUS, a.s. s návrhem, že obnoví
stávající výtlaky z vrtů dnes zajišťujících snižování hladiny podzemní vody v lomu Vršany. Bude třeba
přeložit výtlaky a vybudovat novou čerpací stanici s výtlakem do Srpiny z jihozápadní bariéry. Řešení si
vyžádá náklady 3,5 mil.Kč.
Zařízení by bylo funkční po dobu minimálně tří let, aby pak bylo nahrazeno definitivním řešením, jak
je uvedeno v horní části textu. V současné době se řeší otázka, jakým způsobem Ústecký kraj uhradí MUS,
a.s. náklady spojené s přeložkou výtlaků a vybudování nové čerpací stanice.

6) Které akce nás v letošním roce ještě čekají?
8. prosince 2007 se od 16.00 hod. uskuteční v Sokolovně Mikulášská nadílka,
kde budou pro děti připraveny soutěže, písničky, atd. Akci včetně nadílky zajišťuje
agentura NORD PRODUKTION.

9. prosince od 16.00 hod. se v Moravěvsi uskuteční rozsvícení vánočního stromu
spojené s vystoupením pěveckého sboru KORÁLEK.

Chtěla bych touto cestou pozvat děti i dospělé na obě akce. Věřím, že si v předvánočním shonu
najdete chvíli a zúčastníte se alespoň jedné z uvedených akcí.

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Havraň, které se konalo dne
11. 7. 2007 od 16.00 hod. v zasedací místnosti na obecním úřadě Havraň
Zastupitelstvo obce:
1.) schvaluje ověřovatele zápisu p. Korbelíková, p. Zemanová
2.) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
3.) schvaluje Smlouvu o dílo č.072023 s dodavatelem Silnice Žatec, a.s.
4.) schvaluje Smlouvu o dílo č. 2/07 s dodavatelem ELMIK Michal Krasl
5.) schvaluje program pro Vavřineckou pout‘- 11.8.2007
6.) schvaluje provedení řezu stromů v parku Moravěves dle předložené nabídky
7.) schvaluje nabídku firmy RONICA s.r.o. - dodávka a montáž vodoměru na koupaliště
8.) bere na vědomí informaci o nezaměstnanosti k 30.6. 2007
9.) schvaluje prodej pozemků p.č.384/7 a 384/25 za 8.995,-Kč - Soňa a Ladislav Stoklasovi
10.) ukládá starostce a místostarostovi provést místní šetření - pokácení 2 smrků
11.) bere na vědomí rezignaci p. Evy Marešové na člena ZO a předsedu výboru kulturního a péče o člověka
12.) volí předsedu výboru kulturního a péče o člověka - p. Janu Šmejcovou
13.) bere na vědomí zprávu FV za I. pololetí 2007

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Havraň, které se konalo dne
26. 9. 2007 od 16.00 hod. v zasedací místnosti na obecním úřadě Havraň
Zastupitelstvo obce:
1.) schvaluje ověřovatele zápisu p. Brožková, p. Korbelíková
2.) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
3.) schvaluje Smlouvu o dílo č. 0710132 - EKOSTAVBY Louny s.r.o.
4.) bere na vědomí informaci o investorech v RZ JOSEPH
5.) bere na vědomí informaci o zahájení zjišťovacího řízení záměru AFSI MOST

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Havraň, které se konalo dne
17. 10. 2007 od 16.00 hod. v zasedací místnosti na obecním úřadě Havraň
Zastupitelstvo obce:
1.) schvaluje ověřovatele zápisu p. Šmejcová, p. Zemanová
2.) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
3.) schvaluje OZV č.1/07
4.) schvaluje pronájem nebytových prostor - p. Karel Králík - 100,-KČ měsíčně
5.) schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 791 + 792 v Saběnicích
6.) bere na vědomí informaci o nezaměstnanosti k 30.9.2007
7.) schvaluje provedení výsadby živého plotu v obci Moravěves dle předložené nabídky
8.) bere na vědomí informaci o vyjádření ČIŽP ke stížnosti na zápach ze zóny JOSEPH
9.) schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova - knihovna + internet
10.) bere na vědomí informaci o posouzení vlivů na živ.prostředí záměru „Odchovna mladého skotu v obci Moravěves“
11.) bere na vědomí informaci o záměru výstavby AFSI-nová výrobní hala

V uplynulém období nám do obce přibyli tito občánci :
Schützová Kateřina - 7.4.2007 - rodiče Petra Marková a Jiří Schütz
Brožková Šárka - 29.8.2007 - radiče Vladimíra Bystrá a František Brožek
Stejskal David - 3.9.2007 - rodiče Lenka Kvízová a Bohuslav Stejskal
Dvořáková Anna - 4.9.2007 - rodiče Rosemarie a Karel Dvořákovi
Rodičům blahopřejeme a občánky vítáme do života.

Životního jubilea se v druhém pololetí dožívají:
50 let Janouš Jaroslav
Beneš Jindřich
Smetanová Zděnka
Vajs Stanislav
Oláhová Růžena
Prokop Miloslav
55 let Jirka Jiří
Rödl Rudolf
Macalová Milena
Kernal Jaroslav
Pelc Josef
60 let Vlasáková Marie
65 let Nováková Gerta
Pešková Frieda

70 let Novák František
Bystrý Vladimír
75 let Mráz Jindřich
Palynská Marie
Trsová Ludmila
Baraníková Marie
Danko Ján
80 let Businská Eliška
Majer Karel
87 let Matějková Marie
88 let Pešková Anna
89 let Motriová Roza

Jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

V uplynulém období nás navždy opustili tito občané :
Hlaváč Juraj st.
Rada Emil
Krčmářová Margit
Čest jejich památce.

V uplynulém období uzavřeli sňatek manželský:
17.3.2007 - Renata a František Rödlovi
24.3.2007 - Milena a Ivo Kernalovi
14.4.2007 - Pavla a Jaroslav Královi
12.5.2007 - Věra a Jiří Pelikánovi
14.7.2007 - Hana Rödlová a Zdeněk Píša
14.7.2007 - Stanislava a Rudolf Limberkovi
13.10.2007 - Věra a Jiří Bednářovi
Novomanželům přejeme mnoho štěstí.

Seznam akcí, plánovaný termín uskutečnění:
1) Pálení čarodějnic - 30.dubna 2008
2) Stavění Máje - I .května 2008
3) Dětský den - I .června 2008
4) Mikulášská nadílka - 6.prosince 2008
5) Ohňostroj - 31 .prosince 2008

Další akce, zahrnuté do plánu práce pro rok 2008:
1) Sběr druhotných surovin.
2) Úklid kolem požární zbrojnice.
3) Účast družstva mužů v pohárových soutěžích.
4) Účast družstva žen v pohárových soutěžích.
za SDH Moravěves Hlobeň Zdeněk

NEZAPOMEŇTE, že je otevřena posilovna každou sobotu a neděli od 16 hod.
Pokud Vám otevírací doba nevyhovuje, můžete si sjednat
se starostkou obce jiný návštěvní termín (týká se plnoletých).

NEZAPOMEŇTE, jen na Nás záleží, kolik komunálního odpadu se v rámci obce
vytřídí

vytřídí a kolik obec, tím i my všichni, ušetříme finančních
prostředků za vyvážení na skládku.

Vyhodnocení anket, které probíhaly v tomto roce na internetové stránce
obce Havraně.
2)Má průmyslová zóna vliv na kvalitu
ovzduší?
Hlasování se zúčastnilo - 295 lidí
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Stav hlasování je k 5.12.2007
1) Jak se Vám líbí nové webové stránky?
Hlasování se zúčastnilo - 326 lidí
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3) Jaký máte názor na umístění skladu
nebezpečného odpadu v blízkosti našich
obcí?
Hlasování se zúčastnilo - 397 lidí

4) Souhlasíte s umístěním elektrárny
spalující biomasu v rozvojové zóně
Joseph?
Hlasování se zúčastnilo - 53 lidí
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Hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází
i v roce, který přichází.

0
ano, souhlasím

Na Vánoce spoustu sněhu,
na nový rok lásku, něhu.
Hodně zdraví, smůly málo,
štěstí, co by za to stálo.
Hodně sladkostí a ovoce,
prostě nejkrásnější Vánoce!

ne, nesouhlasím

Už nadešel nádherný vánoční čas,
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.
Tak oslavte tento svátek spolu,
bok po boku u štědrovečerního stolu!
Krásné Vánoce!

