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STAROSTA OBČANŮM
Vážení spoluobčané, končí se třetí rok volebního
období a před námi je rok čtvrtý, poslední.
Dovolte mi malou bilanci toho, co se nám podařilo v předešlých třech letech.
Převedli jsme lesy ve kterých jsme hospodařili od
roku 1994 , do majetku (vlastnictví) obce,
provedli jsme rekonstrukci přízemí MŠ, nechali
jsme vybudovat nový vodovod a kanalizaci ke st.
parcelám za MŠ, zatrubnila se stoka z přepadů
septiků z domů u kostela, vybudovala se nová
splašková kanalizace u Hrouzků a Maratů, dodělal se interiér " Víceúčelového objektu", byla
provedena výměna vodovodního rozvodu (srdce)
u č.p. 194 atd. atd. Toto je jen stručný výčet
akcí.

V příštím roce bychom chtěli stihnout provézt
rekonstrukci elektro instalace v Kulturním domě,
vybudovat kanalizaci a vodovodní řad k novým
stavebním parcelám, provézt rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu k domům ke kostelu,
vybudovat novou posilovnu, v případě poskytnutí
dotace vybudovat další dětské hřiště a pokud to
bude možné ( dotace od ÚP) dáme příležitost
pracovat u obce dalším uchazečům o zaměstnání
na VPP.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál jménem
zaměstnanců Obecního úřadu i jménem svým
šťastné a pohodové vánoce, hodně zdraví a
spokojenosti v roce 2014.

Hodně úspěchů
v pracovním i soukromém životě
v Novém roce
přejí
zaměstnanci Obecního úřadu

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Dne 1. 12. 2013 od 16.00 hodin proběhne v parku před Obecním úřadem Mikulášská nadílka
spojená se slavnostním rozsvícením "Vánočního stromu “.
Srdečně zveme rodiče i prarodiče dětí.
! Čaj i svařák bude zajištěn !

Zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Vás
zve na své zasedání č. 17,
které se bude konat v místním klubu důchodců dne

12.12. 2013
od 19.oo hodin

Vánoční jarmark
Mateřská škola Horní Habartice zve rodiče, prarodiče i
přátele školy na „ Vánoční
jarmark“ (prodejní výstavu
dětských prací), který se
bude konat dne 1.12. 2013 od
16.00 hodin u slavnostní
příležitosti rozsvícení vánočního stromu, v parku před
Obecním úřadem. V průběhu
rozsvícení vystoupí děti z
mateřské školy v krátkém
pásmu vánočních koled a
písní.
Výtěžek z jarmarku bude
použit na výlety a akce pro
děti z MŠ.

SDH Horní Habartice
19.11. 2013 přišla z Ústeckého kraje dotace v hodnotě
375 000,-Kč na účely použití
do vybavení jednotek požární
ochrany a poškozeného materiálu při povodních. Část této
částky byla využita na refundace a za 315 000,- Kč byly
zakoupeny : zásahové hadice,
záchranářský žebřík, zásahové obleky 5 ks, vysílačky,
kalová čerpadla atd.
30.11.2013 proběhne výroční
schůze hasičů na kterou byly
pozváni hasiči z Děčína a
Černic - část Plzně se kterou
probíhala od roku 1973 družba. Letos je to 40 let.

PRÁCE V OBECNÍM LESE
NAHODILÁ TĚŽBA
LIKVIDACE STROMŮ NAPADENÝCH
"LÝKOŽROUTEM SMRKOVÝM "( KŮROVCEM)
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Vlivem počasí ( teplé jaro a léto) byl zaznamenán zvýšený stav kalamitních škůdců - zejména pak Lýkožrouta smrkového. Tento sekundární škůdce napadá zejména oslabené stromy , kde se v případě
příznivých klimatických podmínek (teplo + sucho) během relativně
krátké doby (několik týdnů) rozmnoží. Následně může dojít až k jeho
přemnožení a vzniku tzv. "kůrovcové kalamity". Pokud nejsou napadené stromy včas pokáceny a asanovány,dochází k jeho rychlému
rozšíření do okolních porostů.
Na fotografiích vidíte zaměstnance obce při likvidaci napadených
stromů v porostu.

CHEMICKÁ OCHRANA LESA - NÁTĚR SAZENIC PROTI OKUSU ZVĚŘÍ
V době vegetačního klidu ošetřujeme chemicky celkem 29 000 ks
sazenic.Je to prevence proti škodám způsobených zvěří. K nátěru
používáme repelentní přípravek MORSUVIN. Jedná se o pastovitou směs vodou mísitelnou, po zaschnutí již vodou nerozpustnou.
Obsahuje směs repelentních chuťových a čichových látek s přísadou vytvářejících na sazenicích ochranou vrstvu.

Přípravek odpuzuje zvěř pachem a přítomnou písčitou složkou,
která způsobuje tzv. "zubovrz". Na fotografiích jsou zachyceni
zaměstnanci kteří natírají mladé buky na hranicích katastru obce.
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LIKVIDACE BUŘENĚ
Změstnanci likvidují buřeň před sadbou, chemickým postřikem. Postřik provádíme herbicidním přípravkem "ROUNDUP".

VÍTE ŽE ..........
...... dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. s platností od 15.července 2013 nemusíte za určitých předpokladů žádat
o povolení kácení stromů mimo les?
Velikost a charakteristika dřevin k jejiž kácení není třeba povolení:
- Pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130cm nepřesahuje 80cm.
- Pro zapojené porosty dřevin, pokud plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje
40m2..
- Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako
plantáž dřevin.
- Pro dřeviny roztoucí v zahradách.
!! Období ve kterém se kácení dřevin provádí !!
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se
rozumí období přirozeného útlumu fiziologických a ekologických funkcí dřevin.

NEZAMĚSTNANOST
Na Děčínsku je nezaměstnanost 10,60%. V obci Horní Habartice je 29 uchazečů o zaměstnání
(nezaměstnaných) což je 10,25%.
Vzhledem těmto nelichotivým číslům se znažíme pomoci tím, že zaměstnáváme dle možností co nejvíce
uchazečů o zaměstnání na VPP. Od začátku volebního období jsme do dnešního dne zaměstnali celkem
13 nezaměstnaných.

FOTBAL - Kravský dolík : Kančí vrch - 5 : 4

Momentka ze zápasu a část účastníků zápasu.

NA PAMÁTKU !
Přístavba malého obývacího pokoje a kuchyně s umývárnou, kde
byla dříve jenom temná díra.
S velkou těžkostí byla stavba jak
je v textu uvedeno provedena.
Provedl ji stavitel Lux z Františkova a polír Anton Philipp z Horních Habartic č.p. 52. Dále zedníci Johann Rehnelt z č.p. 144 a
Ignaz Starch z č.p. 69, nádeníci
Franz Wagner z č.p. 24 a Bakowski z č.p. 151 v roce 1931.
V tomto roce bylo pěkné počasí,
velké teplo se silnými bouřkami.
Pisatel Oswald Wedlich, řídící
učitel uvádí, že podmínky na
celém světě jsou špatné, dvakrát
hůře v Německu a Československu. Není skoro žádné práce ,
továrny a podniky stojí. Zemědělci své výrobky ( dobytek, máslo,
obilí) sotva prodají. V naší vsi k
tomu všemu vypukla kulhavkaslintavka, která postižené statky
silně poškozuje (prozatím č.p.
5,11,70,71,84,60,93,202,112,76).
Všeobecně je přebytek zboží a
nedostatek kupujících a peněz.
Lidé nenacházejí žádné východisko a k tomu jsou na špici našeho
státu nevážení muži viz proces se
Stříbrným, kteří používají miliony z daňových peněz pro vlastní
potřeby, zatímco stát se snaží z
lidu vyždímat každou kapku.
Opatření naší vlády neslouží
lidskému blahu, ale vychází z
nenávisti k Německu. Toto je
bezmocné, všechno tancuje jak
Francie píská. Ale zdá se jakoby
se probuzení již blížilo. Svět je
nastaven ještě příliš materialisticky. Celkem vzato je to nemocná
doba, ze které ještě není vidět
východisko. K případné památce
pro příští generaci zapsal Oswald
Wedlich, řídící učitel v H. Habarticích nar. 22.2. 1888 v Kerharticích.
Pozn. Oldřicha Plíška - tato zpráva na 4 útržcích papíru byla nalezena zazděná ve škole v
H.Habarticích 2012.

KOMISE MLÁDEŽE INFORMUJE
Dne 13. října jsme pořádali I.
ročník "Drakiády".Tato akce se
velice vydařila a to jak nádherným počasím , tak i účastí. V
příštím roce budeme určitě v
tomto pokračovat s tím, že se
budou nejlepší a nejhezčí draci
vyhodnocovat. Věříme, že se
mezi kupovanými draky objeví i
nějaký ten doma vyrobený.

U OBECNÍHO ÚŘADU JE
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ
Míchačka
Polní kuchyň
Výsuvný žebřík
Valník
Traktor + valník
Příklep. kladivo
Rozbrušovačka
Tělocvična

50 Kč/ den
50 Kč/ den
50 Kč/ den
200 Kč/ den
250 Kč/ den
20 Kč/ hod
20 Kč/ hod
150 Kč/ hod v zimě +
50Kč topení
Kulturní místnost HZ 500 Kč + topení a elektr.

MUZIKÁL JAN JESSENIUS V HORNÍCH HABARTICÍCH
Chtěli bychom poděkovat starostovi Horních Habartic panu Ladislavu Donátovi a
stejně tak pracovníkům Obecního úřadu za
skvělé zázemí při představení muzikálu Jan
Jessenius, které se konalo na sále kulturního domu dne 10.11. 2013.I přes nemalé
technické problémy, jsme s vámi prožili
krásné nedělní odpoledne.
Za hudební spolek Fénix Česká Kamenice
Pavla Zemanová,DiS.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání nově narozených občánků je velmi starý zvyk, při němž představitel
obce přivítá nově narozené malé občánky do společenství obce. I v naší obci
se toto stalo již tradicí.
Vletošním roce jsme přivítali tři malé občánky a to :
Klárku Bednářovou , Jiříčka Duchoně a Toníčka Urbana.
Všem nově narozeným dětem přejeme vše nejlepší, šťastný a krásný domov,
hodně zdraví a spokojený život v naší obci.
Jelikož máme další nově narozené děti, připravujeme Vítání občánků na jaro
příštího roku.

VÝPRAVA ZA STRAŠIDÝLKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Konec měsíce října patří v naší školce již tradičně strašidýlkům.
Tentokrát přišli malí i velcí, někteří dokonce v kostýmech a
opravdu si užili.Nejprve jsem společně zapálili dýňová strašidýlka v zahradě MŠ a zahájili tak podvečerní výpravu. Děti
v doprovodu rodičů se za soumraku vydaly s lampiony na cestu
za světýlky a strašidly. Čekali na ně čarodějnice, kostlivci, bílá
paní a rytíř se svými úkoly. Na konec si děti našly poklad – plný
kufřík bonbónů a „ kouzelných kamenů “. Zima, která se v tento
podvečer opravdu předvedla nám ani moc nevadila. Domů si
děti odnášely nejen sladkosti, ale i spoustu pěkných zážitků.
Hornohabartické listy vychází čtvrtletně (1. den v měsíci)
Horní Habartice 187
405 02 Děčín 2
Tel. / fax. 412 585 271
Email : info@hornihabartice.cz
www.hornihabartice.cz
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CITÁT MĚSÍCE
Určování velikosti člověka by mělo vycházet
z toho, co je schopen ze sebe vydávat, nikoli
co je schopen do sebe přijímat.
Einstein

