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STAROSTA OBČANŮM
Zpravodaj "Hornohabartické listy"vydává
Obecní úřad Horní Habartice s cílem informovat
občany o veškerých důležitých událostech v obci.
Náplní zpravodaje budou pravidelné rubriky ze
života obce, aktuality týkající se SDH, úryvky z
kroniky a společenská rubrika (Životní jubilea).
Náklady na vydávání "čtvrtletníku" pokrývá

Obecní úřad ze svého rozpočtu. Našim cílem je,
aby se na vydávání "čtvrtletníku" podíleli svými
postřehy a příspěvky i občané naší obce.
Vaše příspěvky můžete zasílat na adresu :
info@hornihabartice.cz, nebo osobně předat na
Obecním úřadě. Za poplatek je možné i zveřejnění
inzerce.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Prázdniny skončily a
nový š kolní rok
začal. Byl zahájen
2.9.2013.Jednotřídní
Mateřskou školu v
Horních Habarticích
navštěvuje devatenáct
dětí ve věku od dvou do
šesti let. Jedenáct dětí
je místních a osm dětí
dováží rodiče z okolních obcí. Každodenní
péči jim poskytují dvě
pedagogické pracovnice- Jana Hrouzková
ředitelka MŠ a Pavla
Zemanová, DiS. učitelka MŠ. S dvěmi integrovanými dětmi pracuje asistent pedagoga
Štěpánka Červeňaková.
Stravování dětí a úklid

budovy zajišťuje kuchařka a uklízečka v
jedné osobě Miluše
Buriánová.Všichni
zaměstnanci se společně snaží vytvořit dětem
příjemné prostředí,
naplňovat jejich potřeby a zájmy, aby pobyt
bez maminek zvládaly
co nejlépe a domů odcházely
spokojené.Vzdělávání je dětem
poskytováno podle ŠVP
s názvem „Kdo si hraje
n e z l o b í „ . V ýc h o v n ě
vzdělávací činnost je
rozpracována podle
ročních období a jejím
cílem je seznamovat
děti s životem, kulturou
a tradicemi českého

venkova. Dále je vést k
samostatnosti a hlavně
je připravit na vstup do
prvního ročníku ZŠ.
V průběhu celého roku
připravujeme pro děti i
s dětmi různé akce
(kulturní vystoupení
pro rodiče i veřejnost,
Jarmarky-prodejní výstavy dětských prací,
návštěvy divadelních
představení,sportovní
akce aj.). Velmi úzce
spolupracujeme s MŠ v
Markvarticích. V měsíci říjnu se připravujeme
už tradičně na vystoupení v kulturním domě
v Horních Habarticích.
Svými básničkami,
písničkami a tanečky

děti zpestří dne 12.10
2013 sobotní odpoledne
pořad „Dechovka pro
všechny„ . Přijďte i vy,
potěšit se, zatančit nebo
zazpívat společně se
Sklářskou muzikou. A
ještě jedno pozvání zveme rodiče, rodinné
příslušníky a širokou
veřejnost na „ PODZIMNÍ JARMARK“ do
MŠ, který se bude konat dne 23.10. 2013 od
10.00 hod.-15.00 hod.
Přijďte se podívat …..
Ředitelka MŠ
Jana Hrouzková

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo Vás zve
na své zasedání č.16, které se
bude konat dne 16.10.2013 od
19.oo hod. v místním klubu
důchodců.

VOLBY
Mimořádné
parlamentní
volby proběhnou ve dnech
25. a 26. října 2013. Naše
obec má jeden volební okrsek
a to na Obecním úřadě v
místnosti Klubu důchodců.
Podrobnosti najdete ve vitríně
Obecního úřadu nebo na
webových stránkách obce.

KOMINÍK
Upozorňujeme na možnost
využití služeb kominické
firmy pana Břicháčka,který
provede čištění spalinové
cesty a kontrolu komínového
tělesa jak ukládá Nařízení
vlády č.91/2010Sb. všem
zájemcům v sobotu dne

19.10.2013 od 9.oo hod.

TRŽNÍ ŘÁD OBCE HORNÍ HABARTICE
Jelikož neustávají případy pochůzkové nabídky
služeb (výhodná elektrická energie apod.), upozorňujeme, že obec Horní Habartice vydala dne 29.5.
2013 Tržní řád obce.
Veškerý podomní či pochůzkový prodej a nabídka
služeb je na celém území Horních Habartic
zakázán. Nabídka služeb či prodej může být uskutečněn pouze na pozvání majitele domu či bytu.
Celé znění Tržního řádu najdete na našich interne-

tových stránkách nebo přímo na obecním úřadě.
V případě, že Vám bude opět některým prodejcem
nabízeno zboží či služby, obraťte se přímo na starostu či místostarostu, nebo na ostatní členy OZ a
zaměstnance obce.

ZIMNÍ SVOZ
POPELNIC A
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Od 7.10. 2013 začíná zimní
svoz popelnic, tedy každý
týden a potrvá do konce dubna
2014. Podzimní sběr železa a
nebezpečného odpadu se
uskuteční v sobotu dne
19.10.2013

VODOVOD A KANALIZACE K NOVÝM
STAVEBNÍM PARCELÁM ZA MATEŘSKOU
ŠKOLOU
Dne 16.8. 2013 byla zahájena práce na
stavbě nové kanalizace a vodovodního
řadu k stavebním parcelám za
Mateřskou školou. Práci provádí firma
Zemní práce, Břetislav Antonín z
Dolních Habartic za cenu

632 935.-Kč. Tato firma vzešla jako
vítězná z výběrového řízení, které proběhlo dne 15.7. 2013 na Obecním
úřadě v Horních Habarticích.Výběrové
řízení na tuto stavbu pro nás provedla
Agentura PROME z Teplic.
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GENERÁLNÍ OPRAVA
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
V měsíci září jsme provedli opravu havarijního
stavu splaškové kanalizace u domu č.p. 154. Práci
provedli pan Ladislav Donát st. spolu se zaměstnanci na VPP. Všem zaměstnancům patří uznání a
dík za odvedenou práci (na VPP jsou zaměstnány
převážně ženy).

ČÁSTEČNÁ GENERÁLNÍ OPRAVA VODOVODNÍHO ŘADU Z VODOJEMU U JINDRŮ
Z důvodu špatného průtoku vody v horní části obce jsme byli nuceni provést generální opravu části vodovodního řadu.Tato oprava byla
rozdělena do dvou etap.

1. etapa byla výměna vodovodního rozvodu (srdce) u domu č.p. 194
Bylo potřeba vyměnit celý rozvod pod vodojemem u Jindrů.Tuto akci jsme provedli v měsíci listopadu v roce 2012, tato výměna včetně
materiálu stála 70 tis.Kč.

2. etapa byla oprava vodovodního řadu a propojení vodojemů u č.p. 30 (p.Šraňková)
Při této příležitosti jsme propojili oba vodojemy (U Krahulíků a
U Jindrů), abychom posílili dolní část obce. Při větší spotřebě vody z
důvodu napouštění bazénů apod. jsme museli navážet vodu do vodo-

jemu U Krahulíka čím dál častěji. Po propojení vodojemů se stav
zlepšil, proto věříme, že do budoucna se nám tento krok vyplatí.
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SETKÁNÍ JUBILANTŮ 2013
Dne 27.2. 2013 jsme sezvali na Obecní
úřad k posezení všechny jubilanty, kteří
letos slaví významné životní jubileum 70 a
více let. Přišla mezi nás i nejstarší občanka
naší obce paní Marie Junásková, která
oslavila v květnu 2013 98 let.

K takovému způsobu oslavy narozenin
jsme se rozhodli poprvé a rozhodně ne
naposledy. Všem zúčastněným se tato
akce líbila, takže v tomto duchu budeme
pokračovat i do budoucna.

Kromě paní Junáskové slavili letos výročí i :

Růžena Bobková
Jaromíra Martinovská
Jaroslav Kudrna
Václav Mikyna
Jaroslav Jaroš
Josef Klouda
Květuše Buriánová
Vlasta Baronová
Jana Jarošová
Vlasta Šranková
František Bozseník
Günter Topitsch

93 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Obec Horní Habartice ještě jednou všem jubilantům přeje hodně zdraví,
pohody a spokojenosti do dalších let.

ŠKOLA V DĚJINÁCH OBCE
1788 - Žádost obce k hraběcímu Thunskému hospodářskému úřadu o zohlednění dlužných 48 ZL a
21 krejcarů za stavební náklady školy byla zamítnuta. Zato však hrabě povolil 10 kmenů stavebního dřeva a 600 cihel na vystavění zděného komína
za podmínky rychlé výstavby školy.
1790 - V tomto roce je kmenový stav dětí ve škole
95 , z toho 48 chlapců.
1817 - V listopadu žádala obec o příspěvek pro
učitele. Vyjádření obce znělo, že učitel dostává ze
školního fondu na doplnění pro pobočnou školu
stanovený plat 9 ZL a 9 krejcarů .Od církve dostal
učitel ročně 30 Zl.
1819 - Dne 4. června ve stáří 70 let zemřel na
úbytě první učitel Franz Kosch, který v Horních
Habarticích učil nepřetržitě 37 let.
1819 - 1820 - Novým ředitelem školy je Josef
Schubert z Heřmanova, který po krátké chvíli
přešel do Markvartic.
1820 - 1849 - Zde učil Schmied ze Srbské Kamenice. Byl velký hudebník a v tomto směru hodně
působil na mládež.
1826 - V tomto roce školní správce vyjmenovává
127 dětí, z toho 65 chlapců a 62 děvčat.
Z toho dále 3 chlapci a 3 děvčata vůbec nepřicházeli do školy. Rodiče prohlašovali, že učit se číst
není nutné.
1840 - Na zdejší škole je 94 žáků, z toho 45
chlapců a 49 dívek.
1849 - 1853 - Franz Seidler, dříve podučitel v
Prysku ve svých 22 letech je učitelem v Horních
Habarticích. Dne 22.9.1853, tedy po 4 letech zde
umírá na souchotiny.
1857 - V naší obci 163 školních dětí-z toho 84
chlapců a 77 dívek.
1859 - se ve škole propadl strop a škola zchátrala.
1862- 1865 - Byla postavena nová kamenná škola,
avšak střecha byla slaměná. Ve škole byla položena podlaha nad učebnou. Krátkou chvíli bylo
vyučování přesunuto do č.p. 76.
1866 - Zemřel vikář Franz Vater. Nebohý rok
1866 povolal tohoto muže z jeviště života. Byl
pravým otcem školy. Zemřel totiž dobrý, spravedlivý a znalý dozorce školních distriktů. Zemřel ve
věku 55 let.
Čerpáno z kroniky obce Horní Habartice
Oldřich Plíšek

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HORNÍ HABARTICE
Výjezd v letních měsících roku 2013 se
uskutečnil pouze 7.7.2013 a to v České
Kamenici, kam jsme byli přivoláni k požáru lesního porostu. Dne 28.7.2013 jednotka provedla provzdušňění rybníka v Horních Habarticích na žádost starosty obce.
Zúčastnili jsme se i několika soutěží. Soutěž v České Kamenici se uskutečnila
13.7.2013, kde jsme se umístili na 10.
místě. Další soutěž byla ve Verneřicích
20.7.2013 , kde jsme vybojovali 6.místo a
31.8.2013 proběhla soutěž v Křešicích u
Děčína, kde jsme skončili na 12. místě.
Dále jsme se v měsíci září zúčastnili sou-

těže 14.9. na Maxičkách, kde jsme se
umístili na 12. místě. 28.9. proběhla soutěž v Markvarticích, kde jsme se umístili
na 6. místě.
Hasiči průběžně provádějí kontroly a
opravy na technice
Velitel SDH Horní Habartice
Lubomír Hubáček

PŘIJĎTE MEZI NÁS
Dne 18.9.2013 byl opět
zahájen
“Kroužek
mladých rybářů”. Schůzky
jsou vždy ve středu od
16.oo hod v klubovně na
OÚ. Až bude dokončeno
topení ve víceúčelovém
objektu,přesunou se
schůzky do nové klubovny.
Když počasí dovolí, tak se
konají schůzky na místním
Kluzáku, kde se děti učí
praktický rybolov.

POSEZENÍ PŘI DECHOVCE

V letošním roce jsme měli
možnost uskutečnit dvoje
závody, na kterých ti
nejlepší dosahovali
výsledků, za které by se
nemuseli stydět ani dospělí
r yb áři. V ěří me, ž e k
dosavadním deseti členům
přibydou další zájemci
vstupu do “Cechu sv.
Petra”.

Jak se stalo již tradicí, Komise
pro občanské záležitosti pořádá
spolu s Obecním úřadem v
Horních Habarticích dne 12.10.
2013 od 14.00 hod. akci nejen
pro
seniory „ Dechovka pro
všechny“. Hrát k tanci i poslechu
bude opět „Sklářská muzika“ z

Nového Boru kapelníka pana
Dočkala.
Dovolte, abychom co nejsrdečněji
pozvali všechny milovníky tohoto
žánru do místního Kulturního
domu. Občerstvení bude jako
obvykle zajištěno,vstup je
zdarma.

MUZIKÁL Z RUDOLFÍNSKÉ DOBY- JAN JESSENIUS V HORNÍCH HABARTICÍCH
Hudební spolek Fénix Česká Kamenice
vás zve na muzikálový příběh o Janu
Jesseniovi, který se odehrává v Praze na
přelomu 17. století na dvoře Rudolfa II.
Setkat se zde můžete s jeho alchymistou
Mgr.Kellym, i jeho milenkou Kateřinou
Stradovou. Císařským dvorem vás provedou dvorní dámy, komoří Lang a císařské
stráže. Žena Jessenia Marie vám vyzpívá
beznaděj a příkoří jichž se ji dostalo a kat
Jan Mydlář vám předvede jak kruté a nelítostné je jeho řemeslo.
Hudební spolek Fénix vznikl před 2 roky
jako volné společenství 26 hudebních a
divadelních nadšenců. Spolek má za sebou
již jeden muzikál s názvem Jan z Michalovic, který se stal nejúspěšnějším pořadem v loňském roce v České Kamenici.

V muzikálu Jan Jessenius můžete potkat
známé tváře z hudebních skupin jako je
například W Music - Jitka Mirovská a
Gábina Štěpánková, Garance - Jiří Stromek a další zpěváci a herci - Romana
Masojídková, Petra Klímová, Šárka Klaudyová, Miroslav Bárta, Honza Geist, Jaroslav Tichý, Leoš Stromek a plno dalších.
Přijďte se s námi podívat do doby Rudolfa
II. a jeho přátel. Kdy? V neděli 10. listopadu 2013 do Kulturního domu v Horních Habarticích od 16.30 hodin. Vstupné 50,- Kč.
Za hudební spolek Fénix Česká Kamenice
Pavla Zemanová,DiS.

DRAKIÁDA
Komise mládeže připravuje v měsíci říjnu
I.ročník Drakiády. Termín konání bude
upřesněn ve vitríně Obecního úřadu a na
webových stránkách obce. Tato akce je

připravována nejen pro děti, ale mohou se
zúčastnit i dospělí. Vše závisí na počasí.

Hornohabartické listy vychází čtvrtletně (1. den v měsíci)
Horní Habartice 187
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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

CITÁT MĚSÍCE
Náš největší úspěch nespočívá v tom, že
nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy se
zase pozvedneme, kdykoliv padneme.
Konfucius

