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Vážení čtenáři,
dostávají se k Vám noviny, které Vás informují o dění v našich obcích. Na podrobný přehled investičních
a kulturních akcí jsme se zeptali paní starostky. A protože se blíží vánoční svátky, na které nás upozornila i
krásná vánoční výzdoba, dovoluji si vám popřát spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
v novém roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a úspěchů.

1) Paní starostko, firma Nemak nečekaně přišla s návrhem na rozšíření své výroby.
K tomuto proběhla i anketa. Seznamte nás ještě jednou, o jakou výrobu se bude jednat
a jak dopadla anketa?
Dne 15.10.t.r. proběhla na zasedání zastupitelstva obce prezentace potenciální expanze
firmy Nemak, kterou přednesl zástupce firmy pan Ladislav Plas. Jednalo by se o nízkotlaké
gravitační lití bloků motorů do pískových forem. Oproti stávající technologii jde o odlišnou
technologii výroby pískových jader, při které nevznikají spaliny, kouř a která nevyžaduje
další čištění. Stejná technologie výroby se používá v Německu u města Dillingen. Firma je
umístěna na hranici Sárské chráněné oblasti.
Výsledky ankety jsou následující:
Celkem rozdáno: 433 anketních lístků
Odevzdáno:
342 anketních lístků
Z toho:
195 občanů souhlasí, 32 souhlasí s podmínkou, 111 nesouhlasí, 4 lístky byly prázdné
2) Na několika místech v obci probíhají výkopové práce, o co se jedná a kdy budou ukončeny?
V současné době probíhají v obcích Havraň a Saběnice tyto výkopové práce:
I. Stavba „Rekonstrukce vodovodu Havraň ke školce“. Realizace je plánována do konce t.r..
II. Stavba „Havraň, Saběnice – rekonstrukce přívodního a rozvodného řadu“. Realizace
je plánována do konce t.r..
III. Stavba „Havraň, rekonstrukce, kabel NN“ – stavební úprava spočívající
v pokládce nových kabelových přípojek NN do země a jejich napojení na stávající
kabelový rozvod NN, demontáž stávajícího venkovního vedení. Jedná se o stavbu, která
byla připravována od roku 2010, kdy byli osloveni všichni vlastníci nemovitostí, kterých
se stavba dotkne. Doba realizace od listopadu 2013 do května 2014.
3) Plánuje obec opravu chodníku podél státní silnice?
V příštím roce proběhne oprava chodníku podél silnice I/27. V současné době je zpracována dokumentace
k opravě včetně rozpočtu. Jelikož vlastníkem pozemku pod chodníkem je Ředitelství silnic a dálnic, je třeba
dokumentaci nechat schválit od nich. Zpracování projektové dokumentace, rozpočtu, vyjádření od ŘSD
a správců sítí včetně podání žádosti na stavební úřad zajišťuje na základě Mandátní smlouvy
ing. Jana Chotová. Předpokládáme, že realizace opravy chodníku by mohla být zahájena v měsíci květnu
2014. Po dokončení opravy bude provedeno zaměření chodníku a oddělení od komunikace a pozemek bude
převeden na obec.

4) V letošním roce obec financovala několik větších rekonstrukcí, některé se dokončují, můžete
nás informovat?
- rekonstrukce chodníku od Sokolovny k domu č.p.69 – rozebrání a položení zámkové dlažby, obrubníků,
odtokových žlábků u nemovitostí, betonování čel nájezdových můstků k jednotlivým nemovitostem.
V průběhu prací bylo zjištěno, že dešťová kanalizace, která je pod chodníkem, je zčásti propadlá a na několika
místech ucpaná. Z tohoto důvodu bylo třeba provést opravu dešťové kanalizace od sokolovny ke škarpě
u domu č.87. V současné době se akce dokončuje.
- oprava příkopu od myslivny k rybníku včetně nájezdu – položení velkých žlabů, zhotovení nájezdu,
osazení kanálových vpustí. Akce bude dokončena do konce t.r..
- rekonstrukce 2 bytových jednotek v přízemí nájemního domu č.p.74:
1+2 – v bytě bylo provedeno následující: nové rozvody elektro, vody, kanalizace, topení včetně radiátorů,
výměna oken, dveří, obklady v koupelně a na WC, výměna lina, osazení kuchyňské linky a sporáku. Byt
je dokončen a v současné době zde bydlí nájemník z garsonky pan Igor Berky, který se po opravě svého bytu
přestěhuje zpět a byt bude přidělen dle seznamu žadatelů.
Garsonka – jedná se o 1 místnost bez sociálního zařízení, WC je na chodbě. K tomuto bytu byla přidělena 1
místnost z bytu 1+2, takže zde vznikne byt 1+1. Bude zde vystavěna malá koupelna, kde bude sprchový kout,
umyvadlo a WC. V koupelně bude umístěn plynový kotel s ohřevem vody. V tomto bytě bude provedeno –
nové rozvody elektro, vody, kanalizace, plynu, topení, výměna oken, osazení kuchyňské linky a sporáku.
Práce na tomto bytě probíhají od začátku tohoto měsíce a předpokládáme, že budou dokončeny v průběhu
měsíce ledna 2014.
V rámci zmíněných rekonstrukcí bytů bylo provedeno osazení vodoměrů pro každý byt zvlášť, avšak
zatím budou napojeny pouze byty v přízemí a byty v horním patře bude třeba přepojit v rámci dalších
rekonstrukcí. Nájemní dům č.p.74 je posledním nájemním domem, kde dosud nebyly namontovány
vodoměry pro každý byt samostatně.
- rozšíření kapacity Mateřinky – od září t.r. došlo k navýšení kapacity dětí ze 16 na 25. Bylo zakoupeno
nové vybavení – postýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, šatny, stolky a židle. Obec dostala na základě
Darovací smlouvy 50 tis. Kč od Vršanské uhelné, a.s..
Kromě zmíněných rekonstrukcí bylo v tomto roce uděláno následující:
Veřejné osvětlení – výstavba nových lamp – 2 lampy k faře, 1 lampa na konci obce směrem na Moravěves,
2 lampy – chodník u státní silnice (u pomníku), 1 lampa – u cesty přes rokli.
Oprava dešťové kanalizace na křižovatce u školky – byla provedena výměna propadlého potrubí, vyčištění
kanalizace až k domu č.p. 125.
Ošetření biokoridoru proti Nemaku – na základě výzvy Státní rostlinolékařské správy byl zaměstnanci obce
proveden v měsíci únoru t.r. mechanický sběr hnízd s housenkami bekyně a následně bylo provedeno spálení.
Dále bylo provedeno firmou Rekultivační výstavba Most chemické ošetření porostu a v příštím roce bude
následovat prořezávka – likvidace odumřelých dřevin, prosvětlení.
Bytový fond:
Nájemní dům č.p. 57 – výměna okapů, bourání a výstavba nových komínů
Vložkování komínů – bylo provedeno na základě provedených revizí komínů : č.p. 44 –p. Vajsová,
p.Berkiová, č.p. 57 – p.Dejová, č.p.74 – p.Adámková, č.p.40-p.Rödlová

Výměna boilerů: č.p.40-p.Rödlová, č.p.118-p.Repčíková, č.p.65-p.Šurinová
Výměna kotlů: č.p.44-p.Šindelka, č.p.134-p.Tomášek, čp.44-p.Berkiová
Dále byly dle nahlášených závad prováděny opravy elektro, vody, kanalizace a plynu.
5) Můžete zhodnotit předešlé kulturní akce ?
Stejně jako v předchozích letech se konaly 2 společenské plesy. Pořádající organizace - Myslivecké
sdružení Havraň, Svaz žen – podle ohlasu se oba plesy vydařily.
Dětský maškarní ples – pořádal obecní úřad se Svazem žen - tato akce je velice oblíbenou
a navštěvovanou.
Oslava MDŽ – tato akce se stala v naší obci tradicí. Je třeba vyzvednou vystoupení našich nejmenších
z Mateřinky. Chtěla bych poděkovat panu Vinařovi za hudební produkci.
Pálení čarodějnic – stejně jako v některých minulých letech nám nepřálo počasí a pršelo. I přes nepřízeň
počasí se akce vydařila. K dobré náladě přispěla hudební skupina 3D.
Májová zábava – pořádal Svaz žen – organizačně velice dobře zajištěná akce včetně hodnotné tomboly, avšak
škoda, že ze strany místních je velice malý zájem.
Oslavy MDD – velmi zdařilá akce. V letošním roce v indiánském stylu. Organizační zabezpečení –
obecní úřad, Svaz žen, Myslivecké sdružení Havraň. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se na přípravě a zdárném průběhu podíleli . Především děkuji předsedkyni Svazu žen paní Ivaně
Andreevové za její nápaditost při vymýšlení a přípravě jednotlivých soutěží. Dále děkuji všem sponzorům za
jejich finanční příspěvky.
Vavřinecká pouť – i v letošním roce byly zajištěny pouťové atrakce – kolotoče, houpačky, skákací hrad,
skluzavka, střelnice, stánkový prodej včetně občerstvení. Počasí nám vcelku přálo až na chvilku, kdy nás
přepadl přívalový déšť. Jinak se akce vydařila a líbila.
Oslavy 680. výročí založení obce Moravěves – ženy z obce připravily občerstvení, za což jím tímto
velice děkuji. V Kapličce byl vystaven Betlém, který vznikal postupně na sochařských sympoziích v letech
2010-2012. Především pro děti byly připraveny pouťové atrakce. Akce se velice líbila a věřím, že si ji
v příštím roce zopakujeme i přesto, že nebude kulaté výročí.
Dětská mikulášská show – pořádal obecní úřad se Svazem žen. Akce se vydařila. Děti soutěžily,
tancovaly s Mikulášem, andělem i čertem. Stejně jako Dětský maškarní ples je tato akce oblíbená.
V letošním roce jsme uspořádali zájezd na 2 divadelní představení
- Divadlo Kalich – Robin Hood – muzikál – velice se to všem líbilo
- Národní divadlo – Radúz a Mahulena – činohra – představení nás zklamalo. Přesto, že se jedná o klasickou
pohádku, nastudování bylo velice moderně pojaté.

V měsíci září uspořádal Svaz žen zájezd na hrad Loket nad Ohří, Bernardův statek, zámek Bečov nad Teplou,
kde jsme zhlédli Relikviář sv.Maura. Zájezd se vydařil a všem se líbil.
6) Jak je obec připravena na zimní sezónu?
Jsme připraveni stejně jako v minulých letech. Máme zásobu posypové sole, připravenu radlici na traktůrek
a zajištěn traktor s pluhem.
Vážení spoluobčané, věřím že k příjemné vánoční atmosféře přispěje i vánoční výzdoba, kterou má obec
zapůjčenu na dobu 5-ti let.
Závěrem mi dovolte popřát Vám příjemné a klidné prožitím svátků vánočních, do Nového roku hodně zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti jak v osobním tak i profesním životě.

Vánoce kdysi...
Kdysi nebyli Vánoce o dárcích, ale spíše o vzájemné soudržnosti rodiny, lásce,
porozumění a radosti.
Od rána se topilo v peci a vařil se hrách, čočka, polévky a hospodář tajně zdobil
stromeček. S první hvězdou si rodina sedla ke slavnostně prostřenému stolu. Nejprve
se společně všichni pomodlili a pak hospodyně odebrala z mísy po lžičce pro každé
domácí zvíře. Teprve pak si podle vážnosti nabírali ostatní.
Když zazvonil po večeři zvonek, hospodář přinesl ozdobený stromeček, zpívaly se
koledy a pak se věštilo a pouštěly se lodičky.
Vyvrcholením večera byla půlnoční mše.

V uplynulém období nám do obce přibyli občánci :
Lukáš Fedor – 12.7.2012 – rodiče Kateřina Vajsová a Jan Fedor
Petr Duchoň – 18.12.2012 – rodiče Gabriela a Pavel Duchoňovi
Silvie Buriánová – 13.3.2013 – rodiče Erika a Vlastimil Buriánovi
Matěj Kastl – 4.6.2013 – rodiče Petra a Radek Kastlovi
Nikol Bartoňová – 15.8.2013 – rodiče Jindřiška Andreevová a Josef Bartoň
Pavla Fleissnerová – 22.8.2013 – rodiče Pavla a Lukáš Fleissnerovi
Filip Panc – 5.10.2013 – rodiče Marie Hlavsová a Přemysl Panc
Marie Litauská – 18.11.2013 – rodiče Romana Litauská a Jiří Červeňák
Rodičům blahopřejeme a občánky vítáme do života.

V uplynulém období uzavřeli svazek manželský:
9.3.2013 – Pavla a Lukáš Fleissnerovi
13.7.2013 – Michaela a Michal Mudrochovi
5.10.2013 – Jana a Lukáš Pindurovi
5.10.2013 – Anton a Dagmar Dejovi
19.10.2013 – Jana a Horymír Žilkovi

V uplynulém období nás navždy opustili občané:
Kováč Josef
Novák František
Aujeský Leo
Kleinová Kristina
Kocánková Františka
Čest jejich památce.

Životního jubilea se dožívají:
50 let Berky Vlastimil
Dejová Miluše
Pytlík Václav
Kováč Dezider
Neuman Karel
Havlíková Marie
Skuhravý Petr
Spálenka Luboš
Kočková Alena
Šabatová Zdeňka
Benáková Eva
55 let Urban Jan
Dej Pavol
Smetana Jiří
Rödlová Edeltraud
Hlavsová Marie
Kurachová Hana
Burián Vlastimil
60 let Pecharová Marie
Walter Josef
Kernalová Alena
Sulek Jan
Sýkorová Selma
Baraník Miroslav
Brožková Helena
Kočová Věra
Roučková Olga
Zvěřinová Miluše
Murgaš Josef
65 let Vančura Vladimír
Mayerová Jaroslava
Benglová Jana

70 let Alexijová Jana
Alexij Jiří
Rovná Alžběta
75 let Houfek Jiří
Paurová Štefánia
Hlobeňová Dagmar
Svobodová Anna
Horňáková Emilie
80 let Horňák Ján
Lopatová Blanka
Wilderová Ida
81 let Kačurová Margita
Palynská Marie
Baraníková Marie
Danko Ján
82 let Janovská Bronislava
83 let Štolbová Jiřina
84 let Tomášková Věra
Daňková Verona
85 let Tůmová Jiřina
Žitný Miroslav
86 let Businská Eliška
Majer Karel
88 let Zvěřinová Emilie
90 let Rödlová Berta
93 let Matějková Marie

95 let Motriová Roza
Jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

