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STAROSTA OBČANŮM
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám připomněl, že od 1.1. 2014 nabyl účinnosti zákon č.
89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník). Je v
zájmu každého z nás se s tímto zákonem seznámit.
Zde je jen malý výtah z NOZ týkající se práv a
povinností sousedů :
 K největším změnám patří to, že plot zdi meze,
strouhy a jiné podobné přirozené nedomělé rozhrady ( tak se teď podle nového zákoníku jmenuje rozdělení pozemku) mezi sousedními pozemky
jsou společné. Společnou zeď může každý užívat
na své straně až do poloviny její tloušťky.
 Ovoce spadlé na váš pozemek patří vám, zatím
co dříve patřily plody majiteli stromu, nově patří
vlastníkovi pozemku na který spadnou.Spadlé
plody na silnici nebo cestu sloužící k veřejnému
užívání tak patří majiteli stromu. Soused vás musí
pustit na pozemek česat plody na svém stromě.

 Co můžete sousedovi uříznout ? Vadí vám větve nebo kořeny stromu?
Pokud s tím soused nic nedělá i když ho požádáte
můžete je sami šetrně a ve vhodné roční době
odstranit.Odstranit ale můžete jen větve nebo
kořeny, které přesahují na váš pozemek.
Ale pozor, větve a kořeny můžete odstranit jen
tehdy, jestliže vám to objektivně vadí.
Keře přesahující a jiné rostliny můžete ořezat z
jakéhokoliv důvodu, ale musí to být šetrně. To co
ořežete si můžete nechat.
Občané buďte k sobě tolerantní ať nepotřebujete
zákon ani vyhlášku k řešení problému.
Přeji hodně zdraví.
Ladislav Donát
Starosta obce

POPLATKY PRO ROK 2014

Poplatek za tříděný odpad ( sklo, plasty) byl zrušen, nádoby budete používat nadále zdarma .
- za lístek na popelnici 110 l a 120 l či kontejner = 40,- Kč
- za lístek na popelnici 240 l = 70,- Kč
Kdo využívá celoročně pravidelně svoz popelnic ( 41 svozů za rok), má možnost zakoupit si
celoroční nalepovací svozovou známku :
popelnice 120 l vlastní
= 1 469,- Kč
popelnice 120 l v pronájmu = 1 554,- Kč
splatnost do 31.5. 2014
Poplatek za nájem popelnice ( kdo má v nájmu popelnici od Technických služeb – roční nájemné )
popelnice 120 l = 85,- Kč
popelnice 240 l = 131,- Kč
splatnost do 31.5. 2014
Zimní svoz popelnic (svoz každý týden) bude do 30.4. 2014.
Poplatek ze psů - splatnost je 31.3. 2014
poplatek za 1 psa 80,- Kč na rok
poplatek za 2. a dalšího psa 160,- Kč na rok
Finanční úřad
Vyčkejte, až Vám přijde složenka na daň z nemovitostí od FÚ poštou.
Splatnost poplatku je do 31.5. 2014.

Zastupitelstvo obce
informuje
Rozpočet obce na rok 2014
Zastupitelstvo obce na svém
zasedání dne 12.12.2013
schválilo rozpočet obce na
rok 2014.
Příjmy: 6 325 000,- Kč
Výdaje: 6 325 000,- Kč
Rozpočet je vyrovnaný.

Výsledky ankety k
vydání "OZV o zabezpečení pořádku
omezením hluku."
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo na svém zasedání dne
16.10.2013 vyhlásit anketu
k vydání OZV o zabezpečení
pořádku omezením hluku.
Anketa byla vyhlášena
19.10.2013 a ukončena
29.11.2013.Bylo vydáno 341
anketních lístků.Po sečtení
lístků byl výsledek:
Ze 190-ti odevzdaných lístků
bylo 64 občanů pro vydání a
122 proti vydání OZV. Na
základě výsledku ankety se
zastupitelstvo obce rozhodlo
OZV o zabezpečení pořádku
omezením hluku nevydat!

Zápisy dětí do ZŠ
ZŠ Markvartice
Středa 5.2. od 13.00 - 16.00
hodin.

ZŠ Benešov nad Ploučnicí
Pátek 7.2. od 10.00 - 17.00
hodin

Hospodaření v obecním lese v roce 2013
Těžba dřeva
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Pěstební činnost

Nahodilá těžba (kůrovec) : vytěženo 40 plm, vytaženo z porostu
a vytěžená plocha uklizena.

Výsadba
Bylo vysazeno nových 2 000 ks sazenic BK (buk) a 200 ks sazenic
SM(smrk). Měli jsme nezdar ve výsadbě BK z roku 2012 a to zhruba 650 ks sazenic.
Nezdar byl vlivem špatné sadby, kterou jsme reklamovali u fir. Lesoškolky Brandýs nad Labem. Reklamace byla uznána a na jaře
znovu vysazena.
Vyžínání: 2x za rok bylo vyžnuto 3,75 ha plochy.

Rekonstrukce čapího hnízda
Zaměstnanci CHKO České středohoří pod vedením p. Fraňka zrekonstruovali komín v havarijním stavu pod čapím hnízdem.

Na opravu hnízda byla použita plošina zapůjčená od HZS Děčín.

Zaměstnanci CHKO při vyplétání nového hnízda na opraveném komíně.
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Sociální komise připravuje
Na středu 12.3.2014 "Setkání jubilantů", kteří v letošním roce oslaví významné životní jubileum 70 let a
více. Přistoupili jsme k takovémuto způsobu oslavy po loňské zkušenosti. Akce byla zdařilá, takže jsme se
rozhodli v této již tradici pokračovat i v dalších letech.¨

Sčítání obyvatel
ČSR 1921 - první
Horní Habartice

Jarní posezení při dechovce

919 obyvatel a 194 obydlených
domů z toho 912 ´Němců a jen 7
Již tradičně připravujeme na 24.5.2014 " Jarní posezení při dechovce". Jako každý rok bude k poslechu i k
Čechů. Starosta Franz Fürtanci hrát " Sklářská muzika" p. M. Dočkala z Nového Boru.
tig,místní posel Johann Rehnelt.
Pošta a telegraf je v Benešově.
Farář Anton Hauptmann,chor
Franz Krommer. V obci je 911
osob vyznání římskokatolického
a 8 evangelíků. Škola 3 třídní se
157 žáky.Vrchní učitel Rudolf
Eiselt,učitel Friedrich Löbel a
Alfons Palme.

Komise mládeže informuje

Nejbližší železniční stanice je v
Markvarticích s názvem „ Obersdorf – Markersdorf „. Policejní
stanice v Markvarticích.Obvodní
lékař Dr.Eduard Kreibich v Benešově.
V obci je spořitelna v č.p. 82.

Dne 1.12.2013 proběhla již tradičně "Mikulášská nadílka" a rozsvícení "Vánočního stromu". Nově byl
součástí této akce i jarmark dětí z mateřské školy. Akce včetně jarmarku byla velice zdařilá.
Spolky: dobrovolní hasiči,pěvecký a hudební,vojenští
vysloužilci,německé zemědělské
kasino,obecní skupina Němců,malozemědělci a domkaři,sekce německých včelařů.
Ve dnech 2. - 3.11. 1921 zaveden
elektrický proud v bytě ředitele
školy a tento může svítit!
V roce 1921 zemřelo v H.H. 21
lidí, z toho 9 do 1 roku,3 ve věku
17 - 18 let,2 ve věku 32 - 35 let,2
ve věku 47 – 58 let a 5 ve věku
62 - 77 let.

Recepty z domácí lékárny
Zvítězte nad chřipkou a nachlazením
Česnekový sirup proti chřipce – připravte si stejné množství česneku a medu, česnek prolisujte, smíchejte s medem a nechte odstát přes noc.
Druhý den na pánvi opatrně zahřívejte a míchejte do rozpuštění medu. Poté sceďte přes sítko s gázou do vyvařené tmavé sklenice s uzávěrem.
Na chladném místě vydrží až 6 měsíců. Při chřipce a nachlazení užívejte 1-2 lžičky třikrát denně.
Sůl na rýmu – v půl litru vody rozpusťte lžičku hrubozrnné soli a přiveďte k varu. Převařený a zchladlý roztok inhalujte nebo pomocí kapátka
aplikujte přímo do nosních dírek. Při bolestech v krku můžete roztok kloktat.
Cibulový sirup na bolest v krku a kašel - cibuli nakrájejte nadrobno, zasypte cukrem a nechte přes noc odstát. Nebo nakrájenou cibuli zalijte
medem a nechte asi 15 minut pustit šťávu. Dospělí si do směsi mohou přilít ještě malého "panáka" slivovice. Jezte pravidelně během dne po
lžičkách.
Cibulový čaj na chřipku – nakrájenou cibuli přelijte vařící vodou, nechte vyluhovat a zatepla vypijte.
Koupel na ucpaný nos – zaraženou rýmu a ucpaný nos snadno uvolníte koupelí rukou po lokty v horké vodě.
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Mateřská škola Horní Habartice
Jaké byly Vánoce?
Přestože nebyly bílé, stejně byly krásné, voňavé, spokojené, šťastné a radostné.
První adventní nedělí začaly přípravy na nejkrásnější svátky v roce. V tento den (1.12.2013) byla pro děti z naší obce uspořádána Mikulášská
nadílka. Mikuláš s andělem rozdávali dětem za pěknou básničku nebo písničku balíček plný sladkostí a čert tomu všemu přihlížel z povzdálí.
Po nadílce se všichni už těšili na „Rozsvícení vánočního stromečku“. K předvánoční atmosféře přispělo také vystoupení dětí z MŠ, zpěv koled
a VÁNOČNÍ JARMARK – prodejní výstava dětských prací, perníčků a cukroví od maminek.
Chtěla bych vám všem touto cestou poděkovat za dobrovolný příspěvek, který činí 4 337,00 Kč. Peníze budou použity na výlety a různé akce
pořádané v MŠ pro děti. Děkujeme a těšíme se na další společné setkání.
Jana Hrouzková
ředitelka MŠ

Hřbitovní aktovky - Divadelní spolek Karel Čapek
20.2. 2014 od 19.00 hodin KD Horní Habartice
Divadelní spolek Karel Čapek Děčín uvede dne 20.2. 2014 od 19.00 hodin v Kulturním domě v Horních Habarticích celovečerní inscenaci hry Anny Sobotkové s názvem Hřbitovní aktovky. Divadelní hra mladé autorky je tvořena šesti aktovkami, které se odehrávají na Olšanském hřbitově. Autorka i herci se s humorem snaží zodpovědět otázky "Kam odcházejí lidé po smrti, a mění se smrtí vůbec něco?"
Vstupné 50,- Kč.
Všichni jste srdečně zváni.

4

ÚNOR 2014 ČÍSLO III

Kulturní akce
V sobotu 18.1. 2014 pořádali hasiči naší obce již tradičně "Hasičský bál".
V sobotu 15.2. 2014 pořádají rybáři "Rybářské tření". K tanci a poslechu bude hrát "Náhodná sešlost". Rybáři Vás všechny srdečně zvou.
V sobotu 22.3. 2014 pořádají sportovci "Sportovní bál".

Dětský karneval
Další akcí, kterou připravujeme, bude "Dětský karneval", který stejně jako v minulém roce budeme pořádat spolu s Agenturou KAZ z Nového
Boru. Celým programem Vás bude provázet pan Zdeněk Kaňka.
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Tříkrálová sbírka 2014

Čtvrtletník vychází 1. den v měsíci

CITÁT MĚSÍCE
Toto pravidlo platí mezi dvěma lidmi při
dobročinnosti:
První má hned zapomenouti ,že dal
a druhý nikdy nezapomenouti,že dostal
( Seneca )

Horní Habartice 187
405 02 Děčín 2
Tel. / fax. 412 585 271
E-mail : info@hornihabartice.cz
www.hornihabartice.cz
Redakce si vyhrazuje právo odmítnutí přijetí příspěvku i bez udání důvodu.
Redakční rada : Ladislav Donát, Karel Mašek, Hana Ottová, Pavla Zemanová, DiS., Oldřich Plíšek
Předtisková příprava, grafika, sazba : P.Zemanová,DiS.
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