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SLOVO STAROSTY
PŘIPRAVUJEME

Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku je dobré se ohlédnout a zhodnotit uplynulý rok. Letošní rok byl, co do uskutečněných plánovaných prací, úspěšný. Za to patří velký dík zastupitelům, ale i Vám, občanům. Jak v loňském, tak i v letošním roce se pokračovalo v opravě vodovodního řadu a přípojek.
Od Ústeckého kraje jsme obdrželi následující dotace: 50 000,- Kč na projektovou dokumentaci domů pro
seniory, 50 000,- Kč na techniku pro údržbu obce, 3 676,-Kč pro hasiče, 228 000,-Kč na opravu hřbitovní
zdi a 53 790,- Kč na hospodaření v obecním lese. Z Fondu Ústeckého kraje jsme obdrželi 20 000,- Kč na
dětský den.
Byly opraveny místní komunikace, na které nám MMR ČR přispělo dotací ve výši 495 031,- Kč, což je 50
% celkových nákladů. Na koupi dopravního automobilu pro hasiče jsme získali dotaci od MV ČR ve výši
449 655,- Kč, tedy opět 50 % celkových nákladů. Na veřejně prospěšné práce jsme dostali tento rok 804
385,- Kč.
V příštím roce bychom rádi zvládli vybudovat chodník kolem sběrného dvora, památník padlým v
1.světové válce, zakoupení hasičské cisterny, podání žádosti o dotaci na dům pro seniory, dotažení vody a
kanalizace k novým rodinným domům ve spodní části obce a samozřejmě také hospodaření v obecním lese.
Stejně jako v loňském roce budeme pořádat kulturní a společenské akce. Pokud to bude možné (dotace od
ÚP), dáme příležitost pracovat u obce dalším uchazečům o zaměstnání na VPP.
Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za projevenou přízeň a popřál Vám jménem všech zastupitelů a
zaměstnanců obecního úřadu, ale i jménem svým, klidné, pohodové Vánoce a šťastný a spokojený nový rok
2017.
Ladislav Donát, starosta obce

14.1. 2017
Pořádají místní hasiči tradiční Hasičský bál. K tanci i k
poslechu bude hrát kapela
"GALAXIE".
11.2. 2017
Pořádají rybáři tradiční
" Rybářské tření". K tanci i
poslechu bude hrát skupina
"VENDYS".
V únoru bude dětský karneval, termín bude včas zveřejněn.
18.3. 2017
Pořádá Hornohabafitko
2. nekuřácký ples.

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
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K justičním dějinám H. Habartic ( E.Neder)
" Pes zajistil v roce 1717 vraha svého pána "
Dne 6.11.1701 se oženil ve svých 23 letech selský synek Georg Heinze z č.p. 15 z Horních Habartic s 19-ti letou dcerou zahradníka z č.p.
13 ze stejné obce.
Mladá žena vedla hospodářství téměř šestnáct let a vše se zdálo v nejlepším pořádku. Tu na Tři krále v roce 1717 si najal její manžel čeledína Christopha Flégela ze Soutěsek do domu i když jeho rodina neměla příliš dobrého jména.
Zřejmě to musel býti hezký chlapec, když skoro dvakrát tak stará selka mu věnovala lásku. Vlastní muž jim nyní začal překážet. Stál nevěrnici v cestě a ona přemýšlela, jakým způsobem by získala volnost.
Ve svém milenci, čeledínovi Flégelovi, našla nástroj svého činu. Zda sedlák o věrolomném styku jeho ženy věděl není zřejmé. Jeho žena
později tvrdila, že původ jejího odcizení byla zloba zavražděného. Dokázat toto však nemohla.
Došlo to tak daleko, že sedláka v noci na 23.4.1717 v jeho posteli omráčili a následně zardousili.
Oba věřili, že po pohřbu by nemělo jejich sňatku nic bránit. Žena dokonce připravila svému milenci ráno po činu slavnostní jídlo. Toto se
ale ukázalo jako katovské. Konec byl jiný, protože místo u oltáře skončila tato iluze na šibenici.
Chytře připravená vražda by snad možná zůstala utajená, kdyby řádění domácího psa nevzbudilo pozornost sousedů, kteří přišli večer stát
stráž u mrtvého. Pes totiž vyskočil vždy jakmile do pokoje vstoupil čeledín. Zuřivým štěkáním ho napadl, což před tím nikdy nečinil.
Bylo to podezřelé a proto byl předveden zaříkávač, vesnický věštec a všeobecně důvěryhodná osoba Georg Hölzel. Známý tovaryš, papírník a světoběžník toho mnoho zažil a jeho znalosti nikdy nezklamaly.
Za přítomnosti velkého počtu lidí vyzýval Hölzel motlitbou a silným hlasem svatého ducha o pomoc a potom prohlédl mrtvolu. Na základě
stop po rdoušení a jiných dalších okolnostech označil věštec čeledína Flégela a hospodyňku podezřelými z vraždy. I když oba obvinění
zapírali, byli přece jen přivolanými městskými lazebníky z Benešova a Kamenice z této násilné vraždy Heinze usvědčeni a vražda byla
potvrzena.
Hned nato nechal místní soudce Mates Gautsch rychtářem pachatele zatknout a v železech odvést do zámecké hladomorny v Benešově.
Podél cesty a potom ještě více ve městě tvořilo mnoho zvědavých lidí špalír. Těžce obviněná žena patřila k nejznámějším osobnostem v
Horních a Dolních Habarticích.
Již po prvním stupni mučení v mučírně učinil pár přiznání. Stalo se však, že nyní obviňovala jedna strana druhou z navádění.
Samotný pohřeb se uskutečnil 25.4.1717 na benešovském hřbitově. Oba pak museli během pohřebního aktu klečeti při otevřeném sedlákově hrobě, načež je městský dráb odvedl na řetěze bosé zpátky do vězení. Během čtrnácti dní byly veškeré formality vyřízeny a již 8.6.1717
vyřkl pražský apelační dvůr následující ortel :
Benešovskému soudu ve jménu v.r. Radní a blahodárný Joh. Franz Josef svaté říše římské hrabě Thun na Klášterci, v Žehosicích, Benešově, Markvarticích, Ostrém "Materelu" římský cís. Komoří z důvodu přepadení a zabití rozhodli:
Jako odstrašující příklad jmenované delikventy odsoudil k zaslouženému trestu takto - Joh. Christ. Flégela lámati na kole od shora dolů a
potom tělo vplésti, A. Heizové utíti ruku mečem a popravit. Nato její hlavu na kopí napíchnouti a vystavit z důvodu práva.
Z neznámých příčin byla poprava o půl roku odložena a ortel smrti vykonán teprve 14.1. 1718.
Benešovská soudní listina říká :
Nebohá, nevěrná žena, která pro touhy a čertovinu o život se snaží připravit, neztrácí jenom třetinu svého dědictví, ale musí býti potrestána
na životě.
Na straně 360 zmíněné knihy se praví, že 14.1.1718 byli oba dva delikventi popraveni – H. Flegel
s A. Heinzin z Horních Habartic za zločin, který ona na svém muži připravila a jako nástroj ke svému vražednému činu využila H. Flegela.
Tudíž on na kolo položen a jí napřed oddělena ruka a potom setnuta hlava. Ta byla nabodnuta na kopí a na šibenici pověšena.
Thunský zámecký hejtman podává zprávu hraběnce :
" Viníci za vyzvánění šibeničních zvonů byli na soudní káru katem a jeho dvěma pacholky připoutáni a za velkého srocení lidu dvěma
koňmi vyvezeni ven. Já sám jsem u toho nechtěl být
a ze šlechtického rodu Clariu se též nikdo nezúčastnil. "Obě mrtvoly byly třetí den zahrabány na šibeničním vrchu.
Zmíněný pes byl ponechán Hölzelovi, který se ze strachu ze zlomyslných lidí odstěhoval. Věštec skutečně změnil bydliště a zemřel roku
1723 v Dobrné.
Zvláštní a potěšující je okolnost, že jako protiklad k senzacechtivým davům se už tenkrát našli ohleduplní lidé, kteří se popravy nezúčastnili.
Pozn. : omluva a shovívavost za některé krkolomné výrazy vzniklé při překladu.
Zapsal : Oldřich Plíšek
kronikář obce
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PRÁCE V OBECNÍM LESE V ROCE 2016
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Těžba
Kůrovec -nahodilá těžba : 67 plm dřeva = 42 plm kulatiny - smrk
38,5 prm paliva - smrk
Březen – uložení kůrovcových feromonových odparníků (ECOLURE) do lapače na kůrovce v celkovém počtu 18-ti lapačů. Opakováno v
měsíci květnu a srpnu.
Cena za feromonové odparníky 9 804,- Kč
Pěstební činnost
Únor - březen
Úklid paseky po mýtní těžbě - 0,30 ha a vybudování nové oplocenky 220 bm.
Duben
Zalesňování po mýtní úmyslné těžbě z roku 2015 na výměře 0,30 ha+ 0,36 ha vylepšení stávajících ploch.
Počet sazenic – 1 300 smrku á 8,70,- Kč/1saz. =11 310,- Kč
1 500 buku á 7,50,-Kč/ 1 saz.= 11 250,-Kč
Celkem nás sadební materiál stál 22 560,- Kč
Červen a září – ožínání na celkové ploše 3,84 ha( 2x)
Listopad:
Nátěr proti zimnímu okusu zvěří celkem 27 000 stromků repelentem MORSUVIN. Bylo použito celkem 11 nádob repelentu.
1 nádoba = 14 kg za cenu 740,- Kč/1 nádoba.
Nátěry celkem 8 140 ,- Kč.
Dotace z Ústeckého kraje z " Programu na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji "
1. výzva – poskytnuto 20 280,- Kč " Na obnovu lesních porostů" (Výsadba vytěžených ploch)
2. výzva – poskytnuto 33 510,- Kč "Na zajištění a výchovu lesních porostů".
( Vybudování oplocenky, ožínání a nátěr proti okusu).
Veškerých prácí v lese v roce 2016 se zúčastnili tito občané Horních Habartic:
Karel Mašek st., Ladislav Donát st.,Karel Hrouzek st., Vladimír Bednář,
Čeněk Humhal, Eva Donátová, Miloslava Lacinová a Eva Pokorná.

Text i foto : Karel Mašek
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V neděli 4. 12. 2016 na svátek svaté Barbory uspořádala komise
mládeže ve spolupráci s obecním úřadem a mateřskou školou
tradiční mikulášskou nadílku spojenou s rozsvěcením vánočního
stromečku.
V tento den tedy i k nám do obce přišla ta tradiční vánoční nálada,
která je vidět v mnoha nádherně ozdobených domech.
Již v odpoledních hodinách byla v okolí parku cítit vůně tradičního
svařáčku a rumu, což byl signál k tomu, že je vše dobře připraveno
na večerní program.
Zábavný podvečer zahájil stručným proslovem náš starosta Láďa,
který tuto roli zvládl na jedničku (asi to bude příští rok uvádět
celé :))) ).
Tento večer je již tradičně zasvěcen našim dětem. Ty si pro
všechny návštěvníky připravily krásné vánoční vystoupení, což
všechny zahřálo u srdce i v tak velké zimě, jaká ten den panovala.
Mnozí z nás si vzpomněli, jaké to bylo, když stáli před svými
rodiči a recitovali básně. Jak je to už dávno...
Během akce si návštěvníci mohli zakoupit krásné dárky, vánoční
předměty i cukroví, které jim připravila naše mateřská škola, a
nutno dodat, že to byla nádhera, jak se z obyčejných věcí dají
vykouzlit krásné vánoční dárky.
K chuti přišel také svařák, který vždy s krásným úsměvem na tváři
prodávaly úžasné členky komise mládeže Blanka s Jiřkou.
V tento den by se dětem měla plnit všechna přání a protože tak
hlasitě volaly Mikuláše, nezbývalo tomuto svatému muži nic
jiného, než aby se svým doprovodem dorazil na náš park.

PROSINEC 2016 ČÍSLO V

V kouři nádherné dýmovnice tak vyšel Mikuláš ve společnosti
anděla, doprovázeni kamarády z pekla, kteří si peklo skutečně
zřídili na naší zastávce. Velký vozík plný dobrot rozzářil oči všem
dětem. Ze začátku Mikuláše trochu čerti poškádlili a schválně
vzali seznam se jmény všech hodných dětí v naší obci. Naštěstí ho
spálit nestihli a tak měl seznam pouze ohořelé okraje.
Mikuláš s andělem měli plné ruce práce, aby všechny hodné děti
obdarovali sladkostmi, nutno dodat, že písničky a básničky
Mikuláše hodně potěšily a ten dokonce musel zatlačit slzu, tolik ho
to vystoupení dojalo.
O rozruch se starali čerti, kteří si to namířili mezi děti, ale chovali
se slušně, asi se báli Mikuláše, aby je nepotrestal. Jelikož jsou v
naší obci pouze hodné děti, odešli čerti z prázdným pytlem, což se
jim moc často nestává.
Dárky byly rozdány a byl čas na poslední krok a to bylo rozsvícení
vánočního stromečku a tak děti v doprovodu Mikuláše a anděla
odpočítaly deset vteřin, poté zazářil náš stromek v plné své
nádheře.
Vánoce vítejte v Horních Habarticích.
Na závěr bych chtěl moc poděkovat Vám všem za účast. Věřím, že
jste si večer užili, a já Vám slibuji, že uděláme vše proto, aby příští
mikulášská nadílka byla ještě lepší, než ta letošní.
Velké poděkování patří obecnímu úřadu, mateřské škole, našim
dětem a všem, kteří nám při přípravách tohoto dne pomáhali.
Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků, a šťastný nový
rok 2017.

Zapsal : Vladimír Boháč
Foto : Ottová Hana
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Na měsíc únor připravujeme divadelní představení komedie Vražda sexem. Účinkovat bude stejně jako v předešlých letech
Divadelní spolek Karel Čapek z Děčína. Přesný termín konání představení je 2. 2. 2017 od 19-ti hodina na sále Kulturního
domu.
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY POMÁHAJÍ ZKVALITNIT
ŽIVOT NA VENKOVĚ
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Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu, obnova památek, je cílem
Místních akčních skupin (MAS). Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace,
knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo
naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje
regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období
2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na
budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku
nebo regionální výrobu. „Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním
prostředkům, které mohou rozdělovat. Motivací pro založení MAS, a to už od jejich vzniku
v Evropě v roce 1991, je především snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak pro ně stávají mentorem, který je vede celým procesem
– poskytuje jim poradenský servis, konzultace při psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti, ale především je
propojuje.
MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a
státních institucí). Je založena na principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS
důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů.
V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl daný region vydat. Naplňovat tuto strategii se
pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období 2014–2020 se objevil
nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení
občanů na místní úrovni do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která se vztahuje k území dané MAS. Realizace těchto strategií bude financována z různých fondů –
Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM), Programu rozvoje venkova (PRV) a OP
Životní prostředí (OP ŽP)
První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V současnosti je jich 180, a to v územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent populace České republiky. Činnost MAS je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), členských příspěvků, půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výnosy organizace, které MAS poskytují.
MAS Labské skály z.s. byla založena v roce 2005 na území devíti obcí Mikroregionu Labské skály. V roce 2016 již působí na území třiceti obcí (Malšovice, Dobkovice, Ryjice, Povrly, Velké Chvojno, Libouchec, Petrovice, Tisá , města Jílové, Velké Březno, Homole
u Panny, Malečov, Těchlovice, města Verneřice, Merboltice, Starý Šachov, Františkov n.Pl, Malá Veleň, Horní Habartice, Markvartice,
města Benešov n Pl., Heřmanov, Dobrná, Chuderov, Zubrnice, Valkeřice , Malé Březno, Dolní Habartice ,Telnice, města Chlumce)
z části v Ústeckém a v části v Děčínském okrese. Sídlo MAS je v Jílovém, kancelář manažerů pak v Libouchci čp. 233 ( Kulturní dům
Svoboda). Zajímá Vás více informací? Máte nápad, námět, záměr projektu a potřebujete poradit? Obraťte se na nás! Chcete s námi spolupracovat a pomáhat tak rozvoji našeho regionu? Ozvěte se nám !

Kontakt
MAS Labské skály z.s.
Mírové nám. 280, Jílové
Kancelář manažerů: Libouchec 233, Dům Svobody
Vedoucí kanceláře a vedoucí pracovník pro SCLLD Jiřina Bischoffiová
Email: maslabskeskaly@gmail.com , telefon 722 944 947

6

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
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Mikulášská nadílka v MŠ
Dne 5.12. 2016 nás navštívil Mikuláš. Děti Mikulášovi zazpívaly koledy a přednesly básničky. Za odměnu dostaly všechny nadílku v
podobě ovoce a sladkostí.

Ježíšek v MŠ
V úterý 19.12. 16 se za námi přišel podívat Ježíšek. Nadělil nám spoustu nových dárků, ze kterých měly děti velikou radost.

Foto a text : Pavla Zemanová,DiS.
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Hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2017
přejí zaměstnanci Obecního úřadu
a redakční rada Hornohabartických listů

MÍSTO PRO VAŠÍ REKLAMU
Radka Donátová
Horní Habartice 222
405 02 Děčín 2
tel: 420 607 125 878
e-mail: donatov@seznam.cz

MÍSTO PRO VAŠÍ REKLAMU
Pánské, dámské a dětské

Veškeré kadeřnické a holičské služby provedu na základě domluvy i u vás doma.

CITÁT MĚSÍCE
Horní Habartice 187
405 02 Děčín 2
Tel. / fax. 412 585 271
E-mail : info@hornihabartice.cz

„Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně
pohostinnosti v pokoji a dokonalý plamen
dobročinnosti v srdci.“
Washington Irving

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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