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ZAPOJTE SE DO PLÁNOVÁNÍ BUDOUCNOSTI I VY
Vážení spoluobčané,
V současné době se intenzivně pracuje na tvorbě Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje na léta 2014 – 2020 ( ve zkratce SCLLD). Tuto Strategii zpracovává
MAS Labské skály, ve které je naše obec členem. Jedná se o důležitý dokument, který má určovat na základě pečlivě zpracovaných analýz jakým směrem se bude ubírat rozvoj měst a obcí na území MAS.
Aby měl tento dokument smysl a obsahoval opravdu to, co občané potřebují, je nutné, aby byl zpracován
metodou komunitního plánování – tzn. společně s těmi, kteří zde žijí a pracují.
Každý se může zapojit – informace na stránkách www.maslabskeskaly.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

PŘESTAVBA UHELNY NA POSILOVNU

od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Využili jsme prostory bývalé uhelny Obecního úřadu k vybudování posilovny. Veškeré práce si děláme
svépomocí s přispěním dělníků na VPP a pana Donáta Ladislava st. Počítáme, že posilovnu otevřeme v
některém z letních měsíců.

SVOZ POPELNIC

Zápis dětí do
Mateřské školy
proběhne
dne

14.5. 2014

Od 1.5. 2014 bude svoz
popelnic 1x za 14 dní vždy
v pondělí v sudém týdnu.
1. svoz bude 12.5. 2014

VOLBY DO
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech

23.5. - 24.5. 2014

VÝSADBA STROMKŮ V OBECNÍM LESE
Na přelomu března a dubna jsme vysadili 600 smrků a 1100 buků na nové pasece vzniklé po nahodilé
těžbě. Na snímku jsou paní Donátová E. a Kašparová A. při výsadbě smrků.

23.5. - od 14.00 - 22.00 hod.
24.5. - od 8.00 - 14.00 hod.
AKCE POŘÁDANÉ OBCÍ
30.4. Pálení čarodějnic
17.5. Vítání občánků
24.5. Posezení při
dechovce (senioři)
31.5. Dětský den
1.6. Dětské divadelní
představení
„ Čarodějnická pohádka “
4.6. Akademie
Mateřských škol
Začátky všech akcí se
dozvíte včas na
internetových stránkách
obce, nebo ve vitríně
Obecního úřadu.
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POŽÁRY PŘI VYPALOVÁNÍ POROSTU A TRÁVY
K nejčastějším příčinám vzniku těchto požárů patří nedbalost při
zacházení s otevřeným ohněm, pálení zbytků staré trávy, listí a klestu při předjarní přípravě zahrádek a porušování zákazu plošného
vypalování travních porostů. Přestože u spálené trávy obvykle nelze
vyčíslit škodu, oheň se ve větru rychle šíří a může zasáhnout také
les, zahradní chatku nebo bytovou zástavbu, a požár pak může ohrozit i lidské zdraví a životy. Kromě rizika zranění a ztrát na majetku
má vypalování také ekologické dopady při úhynu živočichů v travnatých plochách.
Dle zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, který v §5 odst.2 zakazuje právnickým a podnikajícím
fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek
na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných
opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
Ustanovení zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí např.
zákon č. 449/2001Sb.,o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 289/1995Sb., o lesícha o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002
Sb.,o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto dotčena.
V zákoně o požární ochraně je rovněž pamatováno na běžného občana (fyzickou osobu). V §17, odst.1, písm. a) je stanovena fyzickým
osobám povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru,
zejména při používání tepelných,elektrických, plynových a jiných
spotřebičů a komínů.

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do
10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm.e) až l) pokutu do 20
000 Kč a za přestupek podle odstavce1 písm. m) až z) pokutu do
výše 25 000,000,- Kč. Právnické a podnikající fyzické osoby se v případě nezabezpečeného pálení dopouští správního deliktu ve smyslu
ustanovení § 76 zákona odst.2 písm.) o požární ochraně tím, že vypalují porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném
prostranství orgánu státního požárního dozoru, případně nestanoví
opatření proti vzniku a šíření požáru. V tomto případě může Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit pokutu až do 500 000,000,- Kč právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o
požární ochraně.
Důležitou skutečností, na kterou je nutné osoby rozdělávající
otevřené ohně upozornit, je celoroční zákaz vypalovat křoviny,
trávu, plevel, suchý rákos, pálení sena, slámy a plevele v řádcích
nebo plošně na polích a pálení průmyslových odpadů.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 12.3. 2014 se stejně jako v loni uskutečnilo setkání představitelů obce s těmi, kteří v tomto roce oslavili nebo oslaví významné životní jubileum 70 let a více. Opět mezi nás přišla nejstarší občanka obce paní Marie Junásková, která slaví krásných 99 let.

paní Marie Junásková - 99 let

pan Zdeněk Cestr - 70 let

Kromě paní Junáskové slaví i :
paní Růžena Bobková
paní Alžběta Horáková
paní Marie Bosáková
pan Zdeněk Klíma

- 94 let
- 85 let
- 80 let
- 80 let

paní Ingeborg Jeřábková
- 75 let
paní Olga Soustružníková
- 75 let
paní Marie Culková
- 75 let
paní Miloslava Myslivečková - 70 let

Všem oslavencům přejeme ještě jednou hodně zdraví, pohody
a spokojený život v naší obci.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA - OHLÉDNUTÍ ZPĚT
Od posledních zpráv se toho v naší „ školičce “ dost událo - zimní pětiboj, zápis do ZŠ, maškarní
karneval, vítání jara, týden řemesel, výlet do Zubrnic, Velikonoční jarmark.
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Z KRONIKY OBCE
Horní mlýn č.p. 68 v
Horních Habarticích

ZIMNÍ PĚTIBOJ

I když zima nebyla moc štědrá, aby dětem dopřála bohatou sněhovou pokrývku, přesto se nám podařilo Tento mlýn se vyskytuje v listiuspořádat na kopečku za MŠ závody na sněhu.Děti závodily v pěti disciplínách a byly do bojování zapále- nách v roce 1586. Možná, že jej
né ze všech sil. Odměnou všem byla medaile ( čokoládová ), diplom za účast a spoustu pěkných zážitků.
založil Wolf ze Salhausenu, který
v té době založil panství Červený
BYLI JSME U ZÁPISU DO ZŠ
dvůr.
V jeho blízkosti se nacházelo
Na přelomu měsíce ledna a února proběhly zápisy do ZŠ. Z naší MŠ se zúčastnilo celkem šest dětí.
několik poplužních dvorů jako i
Budoucí prvňáčci budou navštěvovat ZŠ v Markvarticích a České Kamenici.
pivovar „ Rotena Hoff “ a vše si
vyžadovalo výrobu mlýna. Mezi
mlynáři se vyskytují nejčastěji
MAŠKARNÍ KARNEVAL
Maukisch a Zirnstein.
Společně s markvartickou MŠ jsme uspořádali v sále kulturního domu maškarní karneval. Bylo to jako v V letech 1632, 1639, 1642 a 1645
pohádce. Sešly se princezny, rytíři, Sněhurky, čertice, víly, skřítkové, zvířátka a jiné postavy z pohá- je mlýn vyloupen nepřátelskými
vojsky a odneseny z něj dokonce
dek.Dopoledne plné zábavy, tance a soutěží se moc vydařilo a všem se moc líbilo.
i řemeny. Hrabě Johann Franz
von Thun přenechal tento mlýn
26.4. 1716 za 90 zlatých Friedrichu Kotznerovi do užívání. Mlynář dostával za každé mletí sladu
z pivovaru 2 žejdle piva až do
doby 1787, kdy mletí sladu z
pivovaru bylo odebráno pro „
šlendrijáckost“. Dne 18.6. 1785
poznamenal úřední písař ve vrchnostenské Dekretní knize: voda
již třikrát strhla mlýnská stavědla
a mlynář zchudl. Po Kotnerovi
přišel 1758 Strohbach Franz AnVÝLET DO ZUBRNIC
ton, který měl spor o vodu 29.7.
V pátek 11. dubna jsme byli na výletě ve skanzenu v Zubrnicích. S dětmi jsme navštívily starou školu, 1758 s dolním mlynářem Joh.
kde děti viděly, jak se žilo na vesnici před sto lety. Největší radost měly děti z krmení kozy Majdy a kozla Chritophem Storchem.
Bořka. Výlet se vydařil, počasí nám přálo. Každému dítěti byl poskytnut příspěvek 100,- Kč z „Vánočního
1810 zmínka též o pěstovaném
jarmarku “.
včelstvu při mlýně
1811 Korn Christian
1857 Gautsch August
1867 Gautsch Ignaz + Gautsch
Theresia viz pozemk. Kniha
v DC
1892 Jähne Hermann viz PK
1897 Mansfeld Karl a dále Lie
bisch Franz též PK
1899 Schneider Josef + Schneider
Marie viz PK

VELIKONOČNÍ JARMARK

1921 Matzke Johann, mlynář a
pozn. parní mlýn

Ve středu 16.4. jsme v MŠ uspořádali
VELIKONOČNÍ JARMARK - prodejní výstavu
dětských prací s velikonoční tématikou.Na zahájení
a ukončení jarmarku děti předvedly krátké vystoupení. Velký dík patří paní R. Donátové za upečené
dobroty pro děti, panu K.Maškovi za pomlázky,
paní Nováčkové za sladkosti a rodičům dětí i obyvatelům naší obce za účast a finanční příspěvek.

Jméno Matzke posledního majitele do roku 1945 - hrob vpravo od
hřbitovních vrat.
V roce 1945 zde žil první Čech
Koutník František, avšak zde se
již plně nemlelo.Ke zrušení jeho
živnosti mlynáře došlo k 9.7.
1947 viz OA DC.
Oldřich Plíšek

Jana Hrouzková
ředitelka MŠ
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DIVADLO PRO NEJMENŠÍ
V neděli dne 1.6.2014 připravujeme spolu s Divadelním spolkem Čapek z Děčína dětské představení " Čarodějnická pohádka".
Jak to dopadne, když tři popletené čarodějnice neumějí čarovat? Provdá se vůbec ta nejmladší? Přijďte se podívat a bavte se!
Uvádí Divadelní spolek Karel Čapek Děčín. Pro děti od 4 do 100 let.
Vstupné ZDARMA.

ČÁPI V NOVÉM
Obavy, že po likvidaci starého hnízda se čápi na nové nevrátí, se nenaplnily.

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

Pánské, dámské a dětské
! Veškeré kadeřnické a holičské služby provedu na základě domluvy i u Vás doma !

Čtvrtletník vychází 1. den v měsíci

CITÁT MĚSÍCE

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

„Až ti bude v životě nejhůř, otoč
se ke slunci a všechny stíny
padnou za tebe.“
John Lennon

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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