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HAVRAŇSKÉ
NOVINY

rok 2014

Vážení spoluobčané,
do konce volebního období 2010 - 2014 zbývá pouze několik dnů, proto je na
místě poohlédnout se a připomenout si investiční akce, které byly již
zrealizované nebo započaté v právě končícím volebním období.

Rok 2011
V tomto roce byly dokončeny dvě rozsáhlé investiční akce z roku 2010:
- vestavba 7 bytových jednotek pro seniory (pečovatelské byty) do budovy bývalé základní
školy – stavba byla ukončena v březnu 2011. Po kolaudaci, která proběhla v dubnu, bylo
následně provedeno přidělení bytů žadatelům
- výstavba obslužné komunikace včetně dešťové kanalizace v lokalitě za Sokolovnou.
Proběhla výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení za úspornější (ledkové):
- v ulici od dolní autobusové zastávky kolem obecního úřadu až k silnici vedoucí
do obce Moravěves
- v ulici od Mateřinky na konec obce.
Oprava části komunikace vedoucí ke hřbitovu.
Opravy bytového fondu:
- celková oprava bytu 1+3 v č. p. 57 – nové elektrické rozvody, topení včetně výměny
radiátorů, nové podlahy, výměna lina, 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, p. Kačurová, p. 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, komínů, hromosvodů, opravy rozvodů topení, vody, vyčištění ucpaného kanalizačního
potrubí v některých bytech, opravy elektrických rozvodů.

ROK 2012
Výměna 35 oken v budově obecního úřadu - hrazeno z dotace Programu rozvoje venkova a
částečně z vlastních zdrojů.
Zpracování nového územního plánu obce – získána dotace z Programu rozvoje venkova.
V současné době zpracování probíhá a bude dokončeno do konce roku 2015.
Příprava prostoru pro dětské hřiště v obci Saběnice – zemní práce, srovnání terénu.

Projektová dokumentace na výstavbu Multifunkčního hřiště včetně stavebního povolení – získána
dotace z Fondu ÚK a částečně uhrazeno z vlastních zdrojů. Na realizaci stavby jsme podali žádost
v roce 2013, ale bohužel dotaci jsme nezískali. Stavební povolení je platné a proto se budeme
pokoušet o získání dotace v dalším roce.
Veřejné osvětlení:
- výstavba 4 lamp v obci Saběnice
- výměna kabelu v obci Havraň od rozvaděče pod hřištěm k silnici I/27
- obec Havraň, Moravěves a Saběnice – doplnění výbojek .
Opravy bytového fondu:
- výměna plynového kotle – č. p. 74 - p. Adámková
- rekonstrukce bytu v 1. patře č. p. 40 – nové elektro
rozvody, výměna radiátorů, snížení stropů, rozvody
vody, kanalizace, obklady, dlažba, nové sanitární
zařízení, lino v kuchyni, plastová okna, dveře,
kuchyňská linka
- výměna boileru – č. p. 81 - p. Pelikán
- nová střecha na nájemním domě č. p. 86 včetně
zbourání 10 komínů a výstavba 3 nových komínů
- rekonstrukce bytu 1+1 v č. p. 86 – nová kanalizace,
elektrické rozvody, rozvod vody, nová podlaha v koupelně, chodbě, spíži, nová koupelna +
WC včetně obkladů, dlažba v koupelně a na chodbě, výměna okna v koupelně, nová
kuchyňská linka, výměna dveří včetně vchodových,
snížení stropů
- opravy komínů na nájemních domech:
č. p. 40 – 5x zbourání komínů – laťování, zakrytí otvorů, 2x výstavba nových, plechování,
2x vikýř, oprava tašek, nové okapy včetně svodů v prostorách dvora
č. p. 118 (Sokolovna) – 2x zbourání + výstavba komínů, plechování
č. p. 74 – 3x zbourání + výstavba komínů, plechování, oprava tašek.

ROK 2013
Rekonstrukce chodníku od Sokolovny k domu č. p. 69 včetně opravy propadlé dešťové kanalizace
pod chodníkem.
Oprava příkopu od myslivny k rybníku včetně nájezdu.

Oprava a vyčištění dešťové kanalizace na křižovatce u školky.
Ošetření biokoridoru proti NEMAKU – chemické ošetření porostu napadeného housenkami
bekyně zlatořitné.
Rozšíření kapacity Mateřinky – zakoupeno nové vybavení – postýlky, přikrývky, polštáře, deky,
povlečení, šatny, stolky a židličky.
Veřejné osvětlení:
- 2 lampy k faře – nově osazené
- 1 lampa na konci obce směrem na Moravěves,
- 2 lampy u chodníku u silnice I/27 (u pomníku),
- 1 lampa u cesty přes rokli
- 1 lampa u kontejnerů u domu proti p. Palyňské.
Osazení herních prvků na dětské hřiště v obci Saběnice.
Projektová dokumentace – příjezdová komunikace + parkování v prostorách pod obchodem.
Opravy bytového fondu:
- nájemní dům č. p. 57 – výměna okapů, bourání a výstavba komínů, nové vchodové dveře
- 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, č. p. 44 - p. Berkiová
- výměna radiátorů – č. p. 44 - p. Vajsová, Berkiová, č. p. 40 – p. Rödlová.
Rekonstrukce 2 bytových jednotek v přízemí nájemního domu č. p. 74:
Byt 1+2 – k původnímu bytu přidána nevyužitá prádelna. Bylo provedeno následující: nové
elektrické rozvody, rozvody vody, kanalizace, topení včetně radiátorů, výměna oken, dveří
včetně vstupních, obklady v koupelně a na WC, snížení stropů, výměna lina, nová
kuchyňská linka a sporák.
Byt 1+1 – původně garsonka bez sociálního zařízení s WC na chodbě. Přidána 1 místnost z bytu
1+2. Byla vystavěna koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC. V koupelně je
umístěn plynový kotel s ohřevem vody. V tomto bytě bylo provedeno: nové rozvody
elektřiny a vody, kanalizace, rozvody plynu, topení, výměna oken, osazeny nové dveře
včetně vchodových, sníženy stropy, nová kuchyňská linka a sporák.
V rámci uvedených rekonstrukcí byly osazeny vodoměry pro každý byt zvlášť, zatím jen u bytů
v přízemí, při rekonstrukci horních bytů budou umístěny i tam.

ROK 2014
Oprava herních prvků v Mateřince, v sadě a v Moravěvsi.
Úprava terénu na dětském hřišti v obci Saběnice – odvodnění, návoz štěrku.

Osazení nových herních prvků na dětská hřiště:
- pružinové houpadlo – Mateřinka
- vahadlová houpačka – sad v Havrani, dětské hřiště v obci Moravěves.
Úprava terénu na dětském hřišti v obci Saběnice – odvodnění, návoz štěrku.
Oprava topení v Sokolovně – výměna kotle pro vytápění sálu a klubovny, výměna radiátorů.
Čištění dešťové kanalizace ve střední části obce.
Projektová dokumentace – rekonstrukce části budovy č. p. 42 – Mateřinka. V současné době
se dokumentace zpracovává, měla by být dokončena do konce roku 2014. Na tuto dokumentaci
jsme získali dotaci z HSRM (Hospodářská a sociální rada Mostecka).
Opravy bytového fondu:
- nájemní dům č. p. 134 – výměna svislé kanalizace od p. Peškové až do sklepa
- výměna oken – č. p. 134 - p. Pešková, č. p. 74 – p. Adámková, p. Schützová
- nájemní dům č. p. 74 – nové rozvody elektřiny na chodbě a ve sklepě.
Oprava chodníku u silnice I/27 – právě probíhá, potrvá do příštího roku.
Dále byly v každém roce prováděny dle nahlášených poruch opravy elektrických rozvodů, vody,
kanalizace a plynu.
Kromě zmíněných investic jsme nezapomněli ani na kulturní vyžití. Každoročně se konal zájezd
za kulturními památkami organizovaný Svazem žen a návštěvy divadel v Praze.
Od roku 2006 je každoročně v obci Moravěves pořádána akce k výročí otevření oddechového
prostoru. V letech 2010 – 2012 se v obci Moravěves konalo sochařské sympozium, které bylo vždy
zakončeno vernisáží.
V obci Havraň se v srpnu každým rokem konala Vavřinecká pouť v prostorách u hřiště a večer
taneční zábava v Sokolovně.
Nemohu opomenout společenské plesy, taneční zábavy, pálení čarodějnic, oslavy MDŽ, MDD,
Mikulášskou nadílku a další akce, které se každoročně konaly.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem společenským organizacím – Mysliveckému sdružení
Havraň, Svazu žen, Klubu důchodců, Sboru dobrovolných hasičů Moravěves - za jejich práci pro
obec. Je třeba si uvědomit, že bez práce společenských organizací by kulturní život v našich obcích
byl velice chudý.

Vážení spoluobčané, blíží se termín konání komunálních voleb a v naší obci
byly podány 2 kandidátní listiny, z nichž si vyberete zastupitele na volební
období 2014 - 2018.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem členům zastupitelstva obce,
členům výborů a společenských organizací za jejich práci během celého
volebního období 2010-2014.

V uplynulém období nám do obce přibyli občánci :
Natálie Hevierová – nar. 27.2.2014 – rodiče Radka Hevierová
a Pavel Morawetz
Eliška Lohseová – nar. 15.3.2014 – rodiče Sandra Veverková
 a Václav Lohse
Rodičům blahopřejeme a občánky vítáme do života.

V uplynulém období uzavřeli svazek manželský:
Veronika a Martin Chotovi

V uplynulém období nás navždy opustili občané:
Jirka Jiří
Danko Ján
Lopatová Blanka

Čest jejich památce.

Životního jubilea se dožívají:
50 let Bílý Tibor
75 let Panc František
Kubát Josef
Šauflová Věra
Gojdič Štefan
Dej Anton
80 let Karasová Anna
Gojdičová Martina
Balogová Miluše
81 let Wilderová Ida
Andreevová Ivana
82 let Palynská Marie
55 let Urbanová Venuše
Baraníková Marie
60 let Rödl Václav
Koudela Pavel

85 let Daňková Verona
86 let Žitný Miroslav

65 let Štástková Jitka
Kafková Danuška
87 let Businská Eliška
Peterková Ema
Majer Karel
Adamec Oldřich
Adamcová Anna
Jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

