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STAROSTA OBČANŮM
Vážení spoluobčané,
S blížícím se koncem roku je dobré se ohlédnout a zhodnotit rok minulý. Loňský rok byl, co do uskutečněných plánovaných prací, ten nejúspěšnější z celého volebního období 2010- 2014. Vybudovali
jsme vodovodní řad a kanalizaci k novým st. parcelám, provedli jsme rekonstrukci vodovodního
řadu k domům ke kostelu, zrekonstruovali jsme kulturní dům, vybudovali jsme novou posilovnu a
v neposlední řadě jsme převedli vodu od SVS pod správu obce.
V příštím roce bychom rádi provedli zateplení a rekonstrukci I. patra mateřské školy, nechali zpracovat projekt na vybudování chodníku od Pechatých k domu p. Šrankové, provedli postupnou rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu, získali dotaci na rekonstrukci pomníku z I. světové války,
dokončili úpravy hřbitova a stejně jako v loňském roce pořádali 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 nejprve poděkoval za projevenou přízeň vyjádřenou ve volbách.
Věřte, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom nezklamali.
Přeji Vám jménem všech zaměstnanců Obecního úřadu, ale i jménem svým, klidné a pohodové
Vánoce, šťastný a spokojený nový rok 2015.
Ladislav Donát starosta obce

ZE ŽIVOTA NAŠÍ JEDNOTKY
29.11.2014 se konala Výroční valná hromada, na které byl zvolen nový výbor MO ve složení :
Starosta - Pavel Tauchman
Velitel - Lubomír Hubáček
Referent mládeže - Ladislav Donát ml.
.
Dne 17.1. 2015 od 20.00 hodin na sále místního Kulturního domu, pořádáme jako každý rok tradiční
„ Hasičský bál “. K tanci i k poslechu bude hrát stejně jako loňský rok „ Duo Galaxie “.
V letošním roce jsme řešili 17 událostí, z toho 7 v obci Horní Habartice. Všem, kteří se na řešení vzniklých
událostí podíleli patří obrovský dík.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám popřál jménem naší organizace i jménem svým klidné, spokojené
Vánoce a šťastný nový rok 2015.
Lubomír Hubáček velitel sboru

UPOZORNĚNÍ
Odečet vodoměrů se bude
konat dne 29.12. 2014 od 9
hodin. Pokud se stane, že z
důvodu odcestování nebo
jiných příčin nebudete v
daném termínu doma, nahlaste stav vodoměru na OÚ!

PLESOVÁ SEZÓNA
17.1.2015 Hasičský bál
hudba - GALAXIE
14.2.2015 Rybářský bál
hudba - VENDYS

PROVOZ MŠ V DOBĚ
VÁNOČNÍCH
PRÁZDNIN
Mateřská škola bude uzavřena
v době vánočních prázdnin od
22. 12. 2014 - 4.1. 2015

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
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První adventní neděli 30.11.2014 pořádala Komise mládeže již
tradiční Mikulášskou nadílku. Stejně jako předešlá léta jsme využili
park před Obecním úřadem. Atmosféru blížících se vánoc umocňovala vůně svařáku a koledy, které zněly z obecního rozhlasu.
Každý kdo přišel, měl možnost si zakoupit výrobky dětí z naší Mateřské školy na tradičním „Vánočním jarmarku“.
Stejně jako loňský rok nabízela a prodávala výtvory dětí a jejich
rodičů p. Buriánová se svojí dcerou.
O program se postaraly děti, p. ředitelka a p.učitelka z MŠ, krásnou
písní p. Petra Klímová a skvělým moderováním celé akce p. Vladimír Boháč ml. Pro komisi mládeže byla Mikulášská premiérou v
novém složení. Za většinu přítomných lze konstatovat jediné „ tato
akce se Vám povedla“. Jako důkaz byla skvělá návštěvnost jak dětí,
tak i dospělých.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Ani jsme se nenadáli a je tu prosinec, poslední měsíc v roce. Měsíc překvapení, tajných přání, rozzářených dětských očí, setkání a krásných
chvil prožitých se svými blízkými. První adventní nedělí vše začíná.
Právě v tento den 30.11. 2014 se sešly děti v doprovodu svých rodičů nebo prarodičů v prostranství před Obecním úřadem. Po přivítání všech
přítomných, vystoupily děti z MŠ se svým programem. Potom přišel mezi děti čert, Mikuláš a anděl rozdávat nadílku.Všichni se těšili, aby
společným odpočítáváním rozsvítily vánoční stromek, který bude po celou dobu vánoční zdobit naší obec.
Po celou dobu programu mohli návštěvníci vybrat a nakupovat dětské výrobky, adventní věnce, svícny, sladké pečivo, cukroví, perníčky a jiné
vánoční dekorace.Vánoční jarmark sklidil velký úspěch. Všem zúčastněným patří tak velké poděkování.
Za celou mateřskou školu vám přeji šťastné a veselé Vánoce a v novém roce mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Jana Hrouzková
Ředitelka MŠ
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DRAKIÁDA

V neděli dne 19.10.2014 jsme již podruhé pořádali pro děti
DRAKIÁDU. Stejně jako v loni jsme využili louku za paní
Vítkovou. Tento pozemek je ve vlastnictví p. Dagmar Kosařové.
Zde je třeba poděkovat p. Kosařové za vstřícnost. Louka byla
posekaná, takže jsme žádné škody nenadělali. Počasí stejně jako
minulý rok dětem přálo, svítilo sluníčko a foukal tolik potřebný vítr.
Drakiádu nepořádáme jako soutěž, ale naším cílem je dostat děti od
počítačů a televize ven, užít si hezkého počasí a prožít spolu s
rodiči, prarodiči či sourozenci, krásné nedělní odpoledne venku, na
čerstvém vzduchu.
Je jen škoda, že za dva roky co tuto akci pořádáme se nenašel nikdo,
kdo by přišel s doma vyrobeným drakem. Věříme, že v příštím roce
budeme moci vyhodnotit nejhezčího doma dělaného draka. Tátové a
dědové, máte na to celý rok.

MLADÍ RYBÁŘI
V měsíci říjnu se opět rozběhl kroužek mladých rybářů. Ke schůzkám využíváme klubovnu v novém Víceúčelovém objetu. Je to důstojné
zázemí, ve kterém máme z prostředků vydělaných z „Rybářského tření“ televizi, video, DVD přehrávač, kazety a disky s rybářskou tématikou.
Děti se učí rybářské řády, poznávají ryby žijící v našich vodách a zdokonalují se ve vázání háčků a rybářských sestav, které lze dle rybářského
řádu používat.
Že máme mezi sebou skvělé rybáře a rybářky dokázaly děti svým vítězstvím v soutěži družstev na rybářských závodech pořádaných MO ČRS
Česká Kamenice v letošním roce.
Kroužek navštěvuje 10 dětí z toho 6 z naší obce a 4 z Markvartic. Pokud bude zájem o práci v našem kroužku, lze se přihlásit do konce roku na
tel.777 479 856 nebo 606 621 808.
!! Přijďte mezi nás !!

Momentka a trofeje z rybářských závodů mládeže konaných na nově zrekonstruovaném místním „ Kluzáku“.

„ Petrův zdar“
Karel Mašek ml.
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STÁJ ŠOUPAL I NADÁLE ÚSPĚŠNÁ
O tom, že se koním a jezdectví v Hornohabartické stáji Vladimíra Šoupala stále daří, svědčí i letošní sportovní výsledky.
Od loňského roku tvoří zkušený jezdec a trenér v jedné osobě Vladimír Šoupal a mladá klisna haflinga Rhoda sportovní dvojici.
Společně se zúčastňují parkurových závodů, letos absolvovali také soutěž drezurní, a ve Vrchovanech pořádaný haflingerský Šampionát
ve všestrannosti, kde se ke dvěma jmenovaným disciplínám připojuje ještě soutěž v náročném krosu (terénní překážky).
Dvojici se podařilo úspěšně zvládnout celý soutěžní den, kdy v parkurové části obsadila výborné druhé místo, přičemž od zlaté příčky je
ve velké konkurenci dělilo jen několik setin vteřiny. Stali se tak vícešampiony plemene v parkuru pro rok 2014!
Můžeme tedy s jistotou říci, že se podařilo navázat na úspěchy z let předchozích, kdy se stáj účastnila závodů hlavně s koňmi plemene
český teplokrevník. Tvrdá a nejen časově náročná práce se tak vyplatila, a nese ovoce v podobě velmi pěkných výsledků.
Jezdec i koně tím šíří dobré jméno nejen své, ale také obce, ve které žijí a trénují – Horních Habartic.
Fotografie ze soutěží všestrannosti je možné shlédnout na tomto odkazu:
http://fotomaho.rajce.idnes.cz/Vrchovany/
Informace o Stáji Šoupal zde:
http://stajsoupal.webnode.cz/o-nas/
text: Lenka Holá
foto: Martin Holý

Vícešampioni 2014
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
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VÝROBA LIHOVIN A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ V H.HABARTICÍCH
Podle nalezených inzerátů na shora uvedené nápoje, starých lahví a zavíracích patentů, dále útržkovitých vzpomínek našich občanů z
poválečných let je jistě zajímavé o této výrobě v H. Habarticích něco vidět.
Gustav Hegenbart (1885) bydlející na č.p. 204 se narodil v H. Habarticích. V tomto domě žil se svojí manželkou Marií Henenbart (1891) nar.
V Neustadtu a dětmi Marií Annou (1918) a Gustavem (1920).
Předtím nežli ho napadla myšlenka vyrábět lihoviny a ovocné nápoje pracoval jako účetní fy. Georg Schicht v Ústí nad Labem. Zprvu
uvažoval o výrobním místě v Hellerově hostinci č.p. 17, ale posléze se rozhodl podnikat v domě svých rodičů na č.p. 6.
Z některých dopisů Hegenbartových a nadřízených orgánů si však můžeme udělat určitou představu. Dne 9.9. 1919 se uskutečnilo
komisionální jednání ohledně kolaudace provozu pro lihoviny i schválení výroby ovocných šťáv ( bezalkoholických sirupů a extraktů pro
horké nápoje).
Nález komise: Provoz byl na místě prohlédnut a bylo zjištěno, že odpovídá koncesionálním směrnicím a že ve skladovém prostoru smí býti
nejvýše 1 sud o obsahu 2 hektolitry lihu najednou uskladněn. V těchto místnostech bude žádající strana vyrábět bezalkoholické šťávy a
extrakty což se bude dít způsobem vaření cukrového sirupu a aromatizováním. V provozu musí být použito pouze elektrické osvětlení a žádné
jiné. Vaření sirupu se bude konat v obytné místnosti v kuchyni. Při provozu výroby ovocných šťav se musí dodržet ustanovení ve smyslu
dřívější koncese.
Brzy na to žádá G. Hegenbart okresní hejtmanství o příděl průmyslového cukru 150 kg.
27.9. 1920 G. Hegenbart přistoupil do Společnosti výrobců lihovin, likérů a octa se sídlem v Ústí nad Labem. Zaplatil poplatek 150,- Kč a
uvázal se hradit 50,- Kč roční příspěvky. Tato společnost byla pro okresy Ústí nad Labem, Most, Litoměřice,Teplice, Děčín, a Českou
Kamenici.
Z dalších zpráv vyplývá , že výroba probíhá všeobecným obvyklým způsobem, studenou cestou mícháním rektifizírovaného zdaněného lihu s
cukrem ,vodou a aromatizováním z rostlin, koření a bylinných výtažků, ovocnými šťávami a éterickými oleji.
Výroba i distribuce probíhá jen v rodinném kruhu, mimo jiné za pomoci bratra Fritze Hegenbarta (1891), který byl předtím zaměstnán u fy.
Julius Kurzhalss & Ko. Nachfolger Ernst Ebert v Děčíně.
Po odsunu Němců v roce 1945 se stal národním správcem od 10.10. 1945 Bogdan Vasil (1919) povoláním chemik a vyráběl zde na č.p. 6
sodové vody a limonády. Působil zde asi 3 roky a po něm výroby skončila.
Prozatím nevíme nic o druzích výrobků a též o vyráběném množství.Pátrání o podrobnostech je velmi složité.
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TARIFNÍ POČÍTADLO - CENY JÍZDNÉHO
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NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
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KONCERT ” Z MUZIKÁLU DO MUZIKÁLU “
Dne 10.12. 2014 se na sále KD v Horních Habarticích konal koncert Hudebního spolku Fénix z České Kamenice s názvem „ Z muzikálu
do muzikálu „. Byl to výběr písní z muzikálů Jan z Michalovic a Jan Jessenius. Zazněly zde písně od interpretů jako je
Zdeňka Cmuntová,dipl.um., Petra Klímová, Miroslav Bárta, Romana Masojídková, zpěvačky G. Štěpánková a J. Mirovská ze skupiny
W– music, Jaroslav Tichý, Leoš Stromek, Šárka Klaudyová a další. Koncert se vydařil a lidé tak odcházeli s dobrou náladou a úsměvem
ve tváři.
za Hudební spolek Fénix
Pavla Zemanová, DiS.

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.

Radostné Vánoce, mnoho zdraví, spokojenosti,
pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje
Redakční rada Hornohabartických listů

CITÁT MĚSÍCE

Čtvrtletník vychází 1. den v měsíci

Vládychtivost je náruživější než

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

všechny vášně.
Tacitus

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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