RECEPT NA UCPANÉ CÉVY, TUK V KRVI , INFEKCE I RÝMU
Jedná se o starou germánskou medicínu. Jde o nápoj, který je složen z
česneku, citrónu, zázvoru a vody. Tento přírodní nápoj má několik přínosů. Jde vlastně o kombinaci tří extrémně zdravých potravin, které
dokážou na vašem zdraví zanechat skutečně pozitivní efekt.

HORNOHABARTICKÉ LISTY
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Mezi jeho hlavní zdravotní přínosy patří:
Prevence a léčba ucpaných cév a artérii
Regulace zvýšených úrovní tuků v krvi
Prevence všeobecné únavy organismu
Prevence a léčba infekčních onemocnění jako rýmy a podobně
Intenzivní posílení imunitního systému
Pročištění jater
Podpora tvorby enzymů
Kromě uvedeného, tento nápoj také zneškodňuje volné radikály, které jsou zodpovědné za vznik mnoha vážných onemocnění. No a nakonec má i blahodárné účinky na srdce a oběhový systém.
Postup přípravy a způsob konzumace
Dobře umyjte citróny pod vlažnou až teplou vodou (aby se smyly postřikové látky) a nakrájejte je na kousky. Oloupejte česnek a spolu s
citrónem a zázvorem je rozmixujte v mixéru. Směs dejte do kovové nádoby nebo hrnce, dolijte 2 litry vody a vše za neustálého míchání
zahřejte až k blízkosti bodu varu. Ještě předtím, než to začne vřít, oheň vypněte a nechte celé vychladnout.
Vodu přeceďte přes středně velké sítko do skleněných nádob nebo lahví. Nápoj uskladňujte v chladničce. Vypijte jeden pohár každý den
alespoň 2 hodiny před jídlem, případně na prázdný žaludek.
Kombinace citrónu, vody a vaření by měla neutralizovat zápach česneku. Před každou konzumací láhev dobře protřepejte, aby se usazeniny citrónu a česneku na dně láhve rozmíchaly v džusu.






Ingredience potřebné pro jeho výrobu
4 větší česneky, čili přibližně 40 stroužků
4 celé citróny, včetně kůry
1 menší kořen zázvoru (kolem 3 až 4 cm)

STAROSTA OBČANŮM
Vážení spoluobčané, obracím se na vás ohledně ochrany ovzduší.
S blížícím se koncem letošního roku se na některé obyvatele naší obce vztahuje povinnost uvedená
v zákoně č. 201/2012, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a to ta, že vlastník zdroje je povinen si nechat zkontrolovat kotel na tuhá paliva (krbová kamna s výměníkem) od autorizované osoby určené výrobcem. V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou
obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta
20 000 Kč. Upozorňuji, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí
výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod
dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků
topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na OÚ.

Vážení spoluobčané,
jedním z bodů volebního programu Sdružení hasičů bylo mimo jiné i vybudování Obecní moštárny. Tento
slib občanům jsme v letošním roce splnili. Moštárna byla vybudována v druhé polovině budovy s čerpadly naproti Myslivečkům. Moštujeme dva dny v týdnu vždy ve čtvrtek a v pátek od 10 do 12 hodin. Moštovat lze i mimo určenou dobu, ale po objednání na telefonním čísle 775 862 622. Minimální váha moštovaného ovoce je 20 kg a cena je 2,- Kč za 1 litr moštu. Po otevření moštárny chodí moštovat jablka stále
více zájemců. Dříve ovoce končilo v kompostu či na hnoji, dnes můžete veškerou úrodu jablek, která se
nehodí k uskladnění na zimu, zpracovat. Naším záměrem bylo také zachovat původní odrůdy jablek zde
zasazených našimi předky.

V naší obci proběhne sběr
nebezpečných a objemných
odpadů z domácností.
Kdy: v sobotu 22. října 2016
od 9.00 do 12.00 hod.
Kde: Sběrný dvůr
Co lze odevzdat ?
zbytky barev, ředidla, vyjeté
motorové oleje, olejové filtry,
autobaterie, zářivky, lednice,
televize, nábytek, pneumatiky,
koberce, pračky, bojlery,
radiopřijímače, kalkulačky,
mobily a pod.
! To vše zdarma !
Zároveň provedou hasiči sběr
železa. Kdo bude chtít odvézt
železný šrot, připravte ho
prosím k vozovce v sobotu
ráno !

SVOZ
POPELNIC

2 litry čisté vody

Zimní svoz popelnic
(1x týdně) začíná
3.10.2016 až do 30.4.2017
Svozovým dnem bude i
nadále PONDĚLÍ.

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

SBĚR ODPADŮ

MÍSTO PRO VAŠÍ REKLAMU
Pánské, dámské a dětské

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

CITÁT MĚSÍCE

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

„Největším štěstím člověka je, když může
žít pro to, zač by byl ochoten zemřít“.
Honoré De Balzac

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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Ladislav Donát
starosta obce

Další upozornění:
pytle na použité nápojové
kartony (od mléka, ovocných
šťáv, vína a pod.) si můžete
vyzvednout na obecním úřadě
nebo každou sobotu ve sběrném dvoře. Plné pytle se odevzdávají zdarma do sběrného
dvora každou sobotu v době
od 9.00 – 11.00 hod. elektrozařízení magnetofon, reproduktory, kalkulačky, blesky,
tiskárny, počítače a pod. )
můžete do sběrného dvora
odevzdávat po celý rok zdarma. Tyto věci nepatří do popelnice. Nesmí být demontována! Baterie a drobné elektrospotřebiče lze odevzdat do
kontejneru v chodbě OÚ.

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
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Dům č.p. 9 v Horních Habarticích
Nachází se uprostřed obce a jeho historie z dosavadních podkladů sahá do roku 1652. Jedná se o významnou zemědělskou usedlost,
která patřila rodině Gautschů. Svojí rozlohou byla
jednou z největších v obci a měla dokonce svůj vlastní
zdroj vody.
V roce 1653 Blasius Gautsch odváděl obilní desátky
benešovskému faráři v žitu a ovsu.
1713 Mathes Gautsch obdržel přezdívku"Bei
Bloschen".
1779 Franz Gautsch, který odváděl dávky za robotu
viz 34 zlatých a 55 krejcarů + 2 strichy ovsa.
1811 Je zde August Gautsch.
1837 Poznámka, že na gruntu Gautsche je krucifix a
tento jej udržuje a stará se o něho.
1850 zde Ignaz Gautsch.
1876 je jmenovaný občan členem školské rady a o dva
roky později je uveden v pozemkové knize s poznámkou, že u domu č.p. 9 je i zahradnictví.
1894 Anton Gautsch, poznámka o něm, jako o kapelnickém mistrovi.
1909 Franz Gautsch starosta obce (až do roku 1945).

DEN NA VODĚ
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Letní prázdniny se pomalu chýlily ke svému konci a to byl signál pro vedení naší obce a dobrovolníky uspořádat další ročník závodu
zvaného Den na vodě. Očekávala se velká legrace a při vzpomínce na loňský rok se tomu nikdo nemohl divit.
Stejně jako loni začal tento den tradičním závodem o Cenu Kamaráda v lovení ryb. Každý soutěžící měl své místo a snažil se ulovit co
největší rybu. Nešlo zde ani o to, kdo vyhraje, ale hlavně o legraci radost a úžasný zážitek. Nezáleželo na věku a tak se zde sešli rybáři
různých věkových kategorií. K vidění byly velké výkony a každý úlovek byl oslavován hlasitým křikem a veselím.
Zlatým hřebem byly tradiční závody dvojic na kajaku. Opět se zde sešli závodníci různých věkových kategorií. Pro některé bylo složité už
vůbec na vratký kajak nasednout, a když se k tomu přidaly velké vlny našeho kluzáku nebyla o různé pády, převraty a komické situace
nouze. Někteří závodníci volili místo kajaku necky, zda to bylo lepší řešení těžko říct.
Změnou o proti loňskému roku byla druhá část soutěže, tentokrát se závodníci nevozili na kolečku po vratké lávce, ale snažili se přeručkovat hladinu našeho kluzáku v polystyrenových botách. Nutno dodat, že tato disciplína vykouzlila velké záchvaty smíchu nejen u závodníků, ale i u diváků, protože některé pády vypadaly hodně komicky a docela i dost nebezpečně, nikomu se však nic nestalo a tak všichni
mohli slavit krásný závěr dnešního dne. Radost a smích museli být slyšet hodně daleko a alespoň na chvíli dali zapomenout na konec
dlouhých prázdnin. Lidé se u nás bavit umí a to i ve vodě, naši mladí se v ní dokonale vyřádili.
Po skončení obou soutěžních úkolů naskákali všichni účastníci do vody k závěrečné fotce, a znovu u toho nechyběly různé průpovídky,
no prostě krásný den na vodě.
V závěru si všichni opekli vuřty, pojedli grilované selátko, popili pivko a shodli se na tom, že i tento den na vodě stál skutečně za to.
Nyní už se všichni těšíme na příští rok, co nás bude čekat za soutěžní úkoly těžko říci, ale jedno je jisté. Den na vodě je a bude zárukou
velké legrace a pohody a to je jenom dobře, protože kdybychom se nedokázali bavit, bylo by to špatné.
Všem účastníkům i organizátorům patří velké poděkování, a my se budeme snažit, aby takových veselých a úžasných dnů bylo v naší obci
co nejvíce.
Za komisi mládeže
Láďa Boháč

1919 Franz Gautsch senior v obecních volbách kandidoval za zemědělskou stranu.
1921 nejpřesnější záznam o obyvatelích č.p.9 je na sčítacích listech obyvatelstva viz :
Gautsch Franz, majitel
(1869 v H.H.) zemědělec
Gautsch Emílie, manželka (1870)
v domácnosti
Gautsch Franz, syn
(1900 v H.H.)
Gautsch Franz, otec
(1849 v H.H.)
Rösler Bertha, sestřenice
(1904)
Stroppe Emílie
(1896)
posluha
Fürtig Anna
(1901)
posluha
1926 Franz Gautsch (1849) zemřel na selhání srdce.
1927 zemřela Emílie Gautsch (1870) majitelka hospody
1927 zde Gautsch Franz se synem Franzem.
1936 Augustin Dörre výměnkář (1862) zemřel na selhání srdce.
1939 Franz Gautsch (1869) výměnkář zemřel na sklerozu a oslabení srdce.
Dne 8.8.1945 se na č.p. přistěhoval z Kolodějů Václav Kraulík (1907) s manželkou Zdenkou(1909) a dcerou Marií (1932). V té době
zde ještě bydlel Franz Gautsch s rodinou. Do evakuace spolu žili v dobré shodě. Gautschovi byli odsunuti do Německa posledním transportem 7.5.1946. Kraulíkovi podle údajů z roku 1946 měli zhruba výměru pozemků 20 ha, z toho 10,1 ha orné půdy, 17 ks skotu, z toho
8 krav a 4 koně. Časem si pořídili hospodářské stroje, mimo jiné i mlátičku na obilí od UNRY. Používali svůj vlastní vodovod s kamennou kašnou na dvoře. Od roku 1946 jim dělal kočího krátce V.Cihlář a v roce 1951 se k nim přistěhoval otec F. Kraulík (1871). Po svatbě jejich dcery s Jiřím Janečkem v roce 1953 jim mladí chvíli pomáhali v zemědělství a pak se odstěhovali do Trmic. Roku 1958 zemřel
F. Kraulík (1871).
Po vzniku JZD tam Kraulíkovi pracovali. V roce 1970 zemřela Zdeňka Kraulíková a v roce 1985 i její manžel V. Kraulík. Nutno dodat,
že V. Kraulík hodně dlouho pracoval při MNV, kde jezdil traktůrkem.
Dům č.p. 9 rekreačně užívali Janečkovi, paní Marie Janečková zde
nechala zgenerálkovat střechu.
Od roku 1999 jsou zde poslední majitelé Ladislav Kopecký s manželkou Marcelou z Děčína.
Dům je udržován a je užíván k rekreaci.
Nutno ještě dodat, že přes dvůr usedlosti č.p.9 v dávné minulosti vedla
tzv."Bukovinská silnice" rovně k lesu a potom se klikatila vlevo od
dnešní silnice. Potůček tekoucí od jejich domu k silnici nesl jméno po
majitelích.

V.Kraulík
Šimlové od Rusáků, jeden z nich měl střelu v noze. Koně
po Gautschových si vojáci vzali. Uvedení koně na snímku,
byli schopni tahat jen lečí břemena. Fota od M. Janečkové,
roz. Kraulíkové z ÚL.

Zapsal: Oldřich Plíšek (kronikář obce)

Foto: Hana Ottová
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DĚTSKÝ DEN
Dětský den byl pořádán s finančním přispěním Ústeckého kraje.

Začátek června znamená pro spoustu dětí v různých částí světa jejich svátek. Je to den, kdyby měly být děti oslavovány a měla by jím být věnována velká pozornost. Stejně tak se na svůj Dětský den těšily také děti z naší obce, která
jim uspořádala 4. června zábavné odpoledne, plné her, soutěží, zábavy, legrace i radosti.
Ze začátku to však nevypadalo dobře s počasím, silně pršelo, díky tomu byl posunut také začátek tradičního závodu
patrona hasičů – Běh sv. Floriána. Tento závod měl řádně procvičit veškerou sílu a odhodlání našich dětí a musím,
před všemi smeknout, jak se v tomto nepříjemném počasí se závodem vypořádali. V průběhu závodu na děti čekalo
několik úkolů (střelba ze vzduchové pušky, hod na přesnost granátem, kuželky, skok do dálky, a chůdy). Všichni účastnící se v pořádku
dostali do cíle, a to bylo potřeba řádně ocenit. Počasí se postupně umoudřilo a na hřišti za Požární zbrojnicí mohlo začít odpoledne
plné her a soutěží. To, že se děti dobře baví bylo jistě slyšet i ve vedlejších obcích.
Největší radost dětem udělal skákací hrad, to jak se tam dokázaly některé vyřádit, to se jen tak nevidí. Plán soutěží byl hodně pestrý,
skákalo se v pytli, srážely plechovky, jezdilo na koloběžkách, lovily rybičky, házelo na kašpara, cvičila se dětem též paměť a postřeh
při vědomostní soutěži, no prostě každý si našel to svoje a za sladkou odměnu udělaly děti prakticky cokoliv.
Velkým zážitkem byla také návštěva Kynologie z České Kamenice. Předváděli výcvik psů (obrana, útok, vyhledávání). Bylo to moc
fajn a všichni jsme žasli nad šikovností našich čtyřnohých kamarádů, a účastníkům patří velké poděkování.
Dalším hřebem dne bylo BMX vystoupení s názvem BIKETRIAL SHOW, kdy se závodník Tomáš Eibl proháněl po rampách předváděl neuvěřitelné skoky třeba i přes lidi a dokazoval, že skutečně právem patří ke špičce biketrialovým závodníkům v naší republice. No
prostě nádhera a úžasné vystoupení.
V průběhu dne hrál a zpíval Láďa Špaček, který tak hodně přispěl k povedenému odpoledni. Z prostorů požární zbrojnice byla cítit
vůně tlačenky, jitrnic, polévky a kdo chtěl mohl si opéct i vuřt.
Obrovskou radost nám udělal počet účastníků, takovou návštěvu jsme hodně dlouho neviděli a je skutečně vidět, že co se týče zábavy
děti, je na tom naše obec hodně, hodně dobře.
Na závěr bych chtěl moc poděkovat klukům z našeho hasičského sboru za pomoc při přípravách her a soutěží, našemu obecnímu úřadu
za skvělou spolupráci, všem účastníkům, kteří se starali o dobrou náladu a hlavně všem účastníkům za návštěvu.
Moc se těšíme na další akce, protože lidé u nás se prostě umí bavit a to je jenom dobře.
Za komisi mládeže
Láďa Boháč

INFORMACE O ODPADECH
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Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který naše obec vytřídila v roce 2015 a předala k dalšímu využití. V přehledu je také
uveden objem finančních prostředků, které naše obec vyfakturovala a obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s.
Rok 2015 celkem

Tuny
19,223

Částka (Kč)
19 074,50,-

1. čtvrtletí 2015
2. čtvrtletí 2015
3. čtvrtletí 2015
4. čtvrtletí 2015

1,503
8,129
7,208
2,383

4 318,50,5 599,00,5 635,50,3 521,50,-

V roce 2015 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí
v systému EKO-KOM uspořeno 17 524 382 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok téměř 200 tisíc domácností.
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 742 781 tun
CO2.
Karel Mašek
místostarosta obce

RYBÁŘI INFORMUJÍ
V měsíci říjnu začne opět běžet kroužek mladých rybářů. Schůzky jsou vždy ve středu od 16-ti hodin v klubovně Víceúčelového centra (HZ). Při příznivém počasí se schůzky konají na místním Kluzáku, kde se děti učí praktickému rybolovu.
Rádi mezi námi přivítáme nové zájemce ke vstupu do,, Cechu sv. Petra". Přihlásit se lze na tel. 777 479 856 nebo na 606
621 808.
Karel Mašek ml.

CENA KAMARÁDA
V rámci ukončení prázdnin se mimo jiné konal na místním "Kluzáku" rybářský závod dospělých "Cena kamaráda". Letošní ročník jsme
pojali jako " Memoriál strejdy Klímy". Každý účastník závodu donesl cenu pro kamaráda v hodnotě min. 100 Kč. Kdo soutěžil, ten vyhrál
a to byl účel. Počasí přálo, nálada byla skvělá a účast byla rovněž dobrá. Všichni se těšíme na "Cenu kamaráda - 2017".
Umístění prvních třech závodníků:
1.místo Podaný Martin ml.
2.místo Moc Ondřej
3.místo Moc Petr st.
Foto: Hana Ottová
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SBĚR PET LAHVÍ, PAPÍRU A PET VÍČEK V MŠ
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Koncem června proběhlo vyhlášení soutěže ve sběru pet lahví a papíru. Naše MŠ vyhrála 2. místo
ve sběru pet lahví a 2. místo ve sběru papíru v rámci celého Děčínska. Finanční částka 3000,- Kč byla
použita na nákup hraček dětem na Vánoce. Všem, kdo se podíleli ve sběru pro MŠ, moc děkujeme.
Opět i v tomto školním roce jsme uzavřeli smlouvu se společností Kovošrot a.s. a zapojili jsme se tak do
soutěže ve sběru. Pokud máte doma starý papír, noviny, letáky či pet lahve, můžete je donést do MŠ.
Provozní doba MŠ je od 6.00 hod - do 16. 00 hodin. Po zazvonění na zvonek u branky MŠ vám zaměstnanci otevřou a převezmou od vás sběr.
Pokračujeme také ve sběru PET víček pro společnost ANDĚLÉ BEZ KŘÍDEL z.s., které se zabývají
pomocí dětem s hendikepem a jejich rodinám. Občanské sdružení podporuje i nemocniční oddělení
s předčasně narozenými dětmi a jejich maminky, Klokánky a dětské domovy.
Více zde: http://andelebezkridel.webnode.cz
Pavla Zemanová,DiS.
statutární zástupce MŠ

BAREVNÝ PODZIMNÍ JARMARK
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PODPORA ŠKOL - PROJEKT PRO MŠ

ŘÍJEN 2016 ČÍSLO IV

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvy č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Naše školka podala žádost o podporu dne 20. července 2016 a v současné době již proběhlo její schválení. Čekáme už jen na vydání
právního aktu a na tok peněz. Finanční prostředky budou použity na odborné vzdělávání pedagogů, na spolupráci s rodiči formou odborných seminářů vedených odborníky z pedagogických poraden, dále na vybavení školky hračkami, pomůckami, nábytkem pro 2 leté
děti aj. a v neposlední řadě na plat „chůvy“. Naše MŠ přijala od 1.9. 2016 do konce června 2017 zaměstnankyni, která je zařazena na
pozici „ chůva MŠ“. Je vzdělaná v oboru všeobecné zdravotní sestry a má na starosti právě děti od 2 - 3 let, kde jim poskytuje základní
hygienickou péči, soustavné výchovné působení na dítě formou hry v místnosti i v přírodě atd.
V současné době máme přijatých 6 dvouletých dětí a v další polovině roku budeme přijímat ještě další děti. Pevně věřím, že nám dotace z EU pomohou přizpůsobit vybavení právě pro tyto malé děti, navázat užší spolupráci s rodiči dětí a nám pedagogům se proškolit
v odborně zaměřených seminářích týkajících se předškolního vzdělávání.
Pavla Zemanová,DiS.
statutární zástupce MŠ

V letošním školním roce jsme se také zapojili do celoročního projektu CEPÍK . Celý projekt je zaměřen na zdravý životní styl předškolních dětí v mateřské škole. Jedná se o projekt primární prevence
se zaměřením na předcházení obezity v dětském věku a s tím spojených zdravotních komplikací.
S dětmi je pracováno formou seriálových divadelních představení a pohybových aktivit s loutkou
Cepíkem. Pro pedagogické pracovníky a vedoucí školní jídelny je poskytováno školení v oblasti výživy a bezpečnosti potravin. Pro paní kuchařku je připraven kurz vaření se zaměřením na nová, zdravá,
moderní jídla. Rodičům budou poskytovány informace o zdravém životním stylu v souladu s nejnovějšími poznatky formou informačních materiálů, „Cepíkovin“ a odborných přednášek.
Pavla Zemanová,DiS.
statutární zástupce MŠ

PILOTNÍ PROJEKT MŠ - RODINA SPOLU
Naše MŠ pořádá pilotní projekt „RODINA SPOLU“. Cílem projektu je, aby rodina společně
trávila čas a prožila radost a zábavu, posílila vzájemné vazby.
Zapojit se může pouze rodina dětí, které navštěvují Mateřskou školu Horní Habartice. Rodina
spolu plní během celého roku zadané úkoly a dostává za splnění razítko kytičky. Mezi úkoly
patří například přečtení 2 knížek během 10 měsíců, společný výlet, společné pečení, společné
hraní her, společné zpívání, tvoření aj. Na konci června čeká všechny veliká odměna. Bude
vylosováno 5 výherců o hodnotné ceny. Rodina která nebude vylosována, dostane malou pozornost.
V tomto celoročním školním projektu nakonec vyhrává každá rodina, protože společně strávený
čas je tou největší výhrou pro všechny.
Partneři a sponzoři projektu RODINA SPOLU
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Myslivecký spolek SKALKA Markvartice Vám tímto oznamuje, že
probíhá hlavní lovecká sezona. Tímto Vás, občany, žádáme, abyste v
tomto období omezili pohyb ve večerních hodinách v okolí lesa a v
lese. Náš MS SKALKA Markvartice také uskuteční společné akce v
honitbě, které mají za úkol, mimo jiné, snížit početní stavy černé
zvěře (prasete divokého). Vzhledem k tomu, že honební pozemky se
nacházejí v katastrálním území obce, žádáme Vás, občany této obce,
aby v den chování lovecké akce byl omezen na minimum vstup do
lesa a byla tak zajištěna bezpečnost.
Termíny chování loveckých akcí :
5.11. 2016 sobota
19.11. 2016 sobota
3.12. 2016 sobota
17.12. 2016 sobota
30.12. 2016 pátek
14.1. 2017 sobota
Lovecká akce začíná ve výše uvedených dnech vždy od 8.00 hodin do 16.00 hodin
Mnohokrát Vám děkujeme za pochopení s pozdravem „Lesu zdar!“

PROJEKT CEPÍK V MŠ

HORNÍ HABARTICE

Myslivecký spolek SKALKA Markvartice

Otakar Bíža
Předseda MS SKALKA Markvartice

ZAHRADA V ŘÍJNU
V říjnu zahradu zdobí především chryzantémy, které se pyšní bohatou škálou barev. Dále nás pak na zahradě potěší begonie, krásnoplodky a zajímavé plody mochyně. Tento měsíc je obzvlášť vhodný pro výsadbu
listnatých i jehličnatých okrasných dřevin. Je také pravý čas k zasazení listnatého živého plotu. Při vysazování udržujeme určitou vzdálenost mezi jednotlivými sazenicemi, které poté zkracujeme. Jehličnaté živé ploty bychom měli
vysazovat až na jaře.
Měli bychom z půdy vykopat cibule a hlízy některých okrasných rostlin, jako
jsou například begonie, mečíky, sprekélie, dosny nebo tygřice. Před tím než
cibulky a hlízy uložíme, tak je necháme oschnout a očistíme.
Říjnové teploty začínají klesat pod nulu, proto bychom měli schovat choulostivé druhy rostlin (zvláště ty exotické) domů do tepla.
Ovocná zahrada
Říjen je v ovocné zahradě nejvíc znám jako měsíc sklizně zimních odrůd jablek a hrušek. Kvalitní a nepoškozené plody můžeme skladovat v bedýnkách či přepravkách (maximálně ve dvou vrstvách) v chladných a suchých podmínkách. Ostatní plody spotřebujeme co nejdříve. Kromě toho je ale tento měsíc také obdobím výsadby. Vysazujeme angrešt, rybíz a samozřejmě i ovocné stromy. Ty lépe zakoření,
když je před výsadbou namočíme na jeden nebo dva dny do vody. Do jam, které máme připravené již od září, nejprve zatlučeme kůly,
které by měli končit pod prvními větvemi. Kůly, které by měly by být ke stromkům přivázané, by je měly chránit především před poškozením. Nemáme-li zahradu oplocenou, obalíme kmínky stromů pletivem, abychom je tím ochránili proti okusu divokou zvěří.V říjnu
bychom měli ale také zvážit vykácení starých a nemocných stromů.
Zeleninová zahrada
V říjnu sklízíme veškeré druhy kořenové, tykvovité, luskové, košťálové zeleniny a luskovin. Měli bychom ji nechat nejprve oschnout a
teprve poté uschovat. Po sklizni všechny prázdné zeleninové záhony zryjeme, abychom je připravili pro příští sezónu. Promoklou půdu je
třeba zlehčit rašelinným substrátem, humóznějším kompostem nebo pískem. Zarýváme chlévský hnůj, ale ne tam, kde se chystáme pěstovat hlíznaté a cibulnaté rostliny.
Vedle sklizně běžné zeleniny vysazujeme ozimé druhy česneku a hlávkového salátu, který je třeba vysazovat do zhruba 10 cm hlubokých
brázd, aby byl chráněn před mrazivým zimním větrem. Dále vyséváme kořenovou petržel a černý kořen, které nám vzejdou časně zjara.

Pavla Zemanová,DiS.
statutární zástupce MŠ
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