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Vážení spoluobèané,

pohledem do statistik, které si dlouhodobì vedu, zjišuji, že bych mohl pokraèovat a plynule navázat na mùj
pøedchozí pøíspìvek z kvìtna t. r. Nepochybnì velmi pøíznivé poèasí a pøetrvávající propagace naší obce navenek
nahrává tomu, že poèet turistù navštìvujících naše soutìsky stoupá. Jestliže jsem vám naposledy sdìlil, že v porovnání s loòským rokem v mìsíci dubnu t. r. se zvýšil poèet návštìvníkù o 10.183, pak za mìsíc kvìten již o 27.658 a
celkovì jsme tedy v soutìskách za dva mìsíce pøivítali 89.484 turistù. Jde skuteènì o rekordní èísla a jsem rád tomu, že z nich nepochybnì profitují i naši místní podnikatelé. Z tohoto místa bych chtìl co nejupøímnìji podìkovat
našim pøevozníkùm, pokladním a výbìrèím na parkovištích, nebo právì oni se zasloužili o pozitiva, která vám nyní sdìluji. By v nedávné dobì jsem zaznamenal „šeptandu", že nìkteøí naši pøevozníci nepracují kvalitnì, pak k
tìmto slovùm jako k neobjektivním a pomlouvaèným nepøihlížím, nebo moje pravidelné kontroly soutìsek prokazují opak. Navíc v této souvislosti vám chci øíci, že do dnešního dne obec nezaznamenala by jedinou pøipomínku
k jejich práci. Vìøte chlapci, že jsem na vás hrdý.
Chci vás souèasnì informovat o tom, že z podnìtu øeditele Správy Národního parku Èeské Švýcarsko ing. Pavla
Bendy, jsem písemnì podpoøil jeho iniciativu ve vztahu k Ministerstvu životního prostøedí ÈR, smìøující k totální
rekonstrukci chat nacházejících se v kempu na Mezní Louce. Nepochybnì všichni vnímáme, že tyto chaty jsou v
neutìšeném a zanedbaném stavu a je velká škoda, že již dlouhodobì nemohou sloužit svému úèelu. Budu rád, pokud se naše vstøícné stanovisko ve prospìch této naší krásné lokality zohlední.
Souèasnì bych byl velmi potìšen, jestliže si svùj volný èas uzpùsobíte na den 16. èervna t. r., nebo v tento den se
v naší obci konají dvì významné akce. První poèínaje 9,00 hod. v prostoru Mezná a Mezní Louka, obec Høensko
spolu s naším sborem dobrovolných hasièù poøádá požární soutìž o „Pohár starosty obce" žákovských družstev, a
to i za mezinárodní úèasti. Druhá poèínaje 15,00 hod. se uskuteèní na našem námìstí u kostela, kde mùžete být
svìdky již 19. Mezinárodního hudebního festivalu 2018. Zahrají nám dva dechové orchestry mladých hudebníkù a
spoleènì s nimi vystoupí i mažoretky. Jde již o tradièní akci a jsem potìšen, že jejich aktéøi se rádi do naší obce
vracejí.
Pokud dne 16. èervna 2018 bude hezké a slunné poèasí, pak vìøím, že si tento den skuteènì užijete.
A jste zdraví, máte se rádi a jste spokojeni.
JUDr. Zdenìk Pánek
starosta

zájem návštìvníkù je neutuchající

Ostrostøelci v Terezínì
Na základì dohody uskuteènili èlenové spolku Ostrostøelcù 16. kvìtna návštìvu pevnostního mìsta Terezín. Hlavním dùvodem návštìvy právì tohoto mìsta bylo, že nìkteøí èlenové spolku zde vykonávali základní vojenskou
službu a druhým dùvodem bylo, že právì do tohoto mìsta rekrutovali branci už od 1. svìtové války viz mezenský
památník. Úkolem pevnosti bylo zabezpeèení hlavních pøístupových cest k Praze, zajišování skladu potravin a váleèného materiálu. Terezín patøí mezi nejdokonalejší pevnostní komplexy v Evropì. Díky zmìnám ve vojenské taktice, pevnost nemìla možnost prokázat svou nedobytnost.

V dobì 1. svìtové války tu byli uvìznìni sarajevští atentátníci èi aktéøi rumburské vzpoury a byly tu zøízeny tábory
pro váleèné zajatce. Nejsmutnìjším obdobím však se stalo období 2. svìtové války. Malá pevnost sloužila jako politické vìzení a v roce 1941 bylo ve Velké pevnosti zøízeno židovské ghetto. Po osvobození byla ve mìstì opìt dislokována vojenská posádka a pøicházeli noví usedlíci. V roce 1992 bylo mìsto prohlášeno Mìstskou památkovou
rezervací. Zlom v životì mìsta nastal v roce 1996, kdy po zrušení vojenské posádky odešlo 3 000 vojákù a civilních zamìstnancù. Mìsto se vyprázdnilo a je velká škoda, že také došlo k devastaci kasáren. Možnost oživení mìsta byla pøerušena povodní v srpnu 2002.

V souèasné dobì je zpracován „ Europrojekt Terezín". Èást tohoto areálu využívají vysoké školy a státní muzea.
My jsme si prohlédli bývalá kasárna, opevnìní, podzemní chodby, obranné valy chránìné vodou z øeky Ohøe, pietní místo a pomník u øeky Ohøe, pevnosti. Dále jsme navštívili muzeum, kde modely vojákù v dobových uniformách pøedstavují nejrùznìjší èinnosti. S Terezínem jsme se rozlouèili návštìvou vojenského høbitova, kde jsme položili vìnec. Na høbitovì jsou pohøbeni i nìkteøí rodáci z obce a okolí. Náklady návštìvy hradili èlenové spolku a
sponzorský dar Victory Media a.s.
text a foto -jh-

Soutìže hasièat
Dne 12.5. jsme se zúèastnili okresní soutìže ve Velkém Šenovì. Úèast všech družstev a sdh byla tak velká, že jsme
ze závodù odjíždìli až v 19 hodin zcela vyèerpaní. To mluvím o nás dospìlých, protože naše hasièata byla živá a
plná energie až až :). A to ještì celý den závodila. Poèasí bylo krásné, teplé a vhodné na odpolední útoky. To se

vždycky všichni zchladí pod sprchou pravého i levého proudu :). Z Velkého Šenova jsme si odvezli: 3. místo Daniel Král, 6. místo Jiøí Vodièka, 5. místo starší a 4. místo mladší družstva. Na tak nároèný den si dìti vedly skvìle a
poprvé s novými dresy vìnované Obcí Høensko závodily s vervou a pílí jim vlastní. Po závodech èekala dìti sladká
odmìna.

Dne 20.5. jsme mìli další závody v Jílovém v zámecké zahradì, kde bylo krásné prostøedí i poèasí a pohodová atmosféra. Starší obsadili 3. místo a mladší 2. místo!!! Krásné umístìní, které nám všem vyrazilo dech. Radostné tváøe a šastné dušièky našich dìtí je pro nás vedoucí to nejlepší. Jsme na naše dìti moc hrdí!
Lenka Leznová

Dìtský záchranáøský polygon
V nedìli 27. kvìtna se konal v okolí hasièské zbrojnice Dìtský záchranáøský polygon, který byl souèástí pøeshranièní spolupráce hasièù Obce Høensko a hasièù Feuerwehrverein Ottendorf e.V. v rámci projektu Práce hasièù nemá

hranice. Po nezbytné prezentaci pøivítal v 15 hodin všechny dìti a dospìlé Stanislav Køížek, který je seznámil s tím,
jak bude závod probíhat. Nejdøíve však pøedvedla hasièata dva krátké požární útoky. První sama, druhý byl smíše-

ný s nìmeckými hasièaty. Spolupráce v tomto útoku dopadla na výbornou. Potom byla odstartována první dvojice,
která absolvovala nejdøíve prùlez prvním stísnìným prostorem a pokraèovala k terèùm, kde s pomocí pøenosné

støíkaèky zasáhla terè. Po zdolání otvoru ve stìnì pøekážky následoval další stísnìný prùlez. Po pøepravì pomocí
motokonì je èekala nová pøekážka, zdolání volného prostoru pomocí sítì mezi Tatrou a hasièskou zbrojnicí.

Jištìny byly pomocí úvazu, který si musely obléci a lana. Po této pøekážce pøebìhly k nové Tatøe, kde si vyzkoušely trefit se s vysokotlakou støíkaèkou na terè zavìšený ve velké výšce. Potom se vydala do cíle, kde každé obdrželo

diplom o absolvování tohoto polygonu. Polygon nadchl kromì dìtí i nìkteré rodièe a doprovod, a tak si ho také vyzkoušeli s výjimkou nìkterých èástí (napø. druhý prùlez stísnìným prosotrem). Dìti se výbornì bavily a užívaly si
toto odpoledne. Protože bylo velmi teplo, pøivítaly i sprchu, kterou jim poskytl proud vody z Tatry. Po celou dobu
bylo pro dìti pøipraveno dostateèné množství nápojù a také obèerstvení. Po skonèení polygonu se všechny vracely
domù a dost èasto bylo slyšet, že to ti hasièi nemají jednoduché, když hasí, nebo zachraòují.
-zlfoto: -zl-, Diana Vojtíšková, -jk-

Z èinnosti hasièù
Pád rozlomeného stromu na silnici
Høensko 24.5.2018 Dobrovolní hasièi Høensko vyjeli ve ètvrtek ráno k mohutnému stromu, který se rozlomil a dopadl na silnici vedoucí podél Labe smìrem z Dìèína do Nìmecka. Bìhem pádu èást stromu poškodila ochranné ba-

riéry, které chrání silnici pøed pádem skalních èástí. K místu také pøijel pracovník správy národního parku, který
bude nyní okolí kontrolovat. Hasièi èást stromu zlikvidovali a odstranili ze silnice.
Tomáš Straka, edecinsko.cz
foto: Diana Vojtíšková

KONCERT DECHOVÉ HUDBY
19. roèníku Mezinárodního hudebního festivalu 2018
v sobotu 16. èervna 2018 od 15:00 do 16:45 hodin
na námìstí u kostela vystoupí:

15:00 - 15:45 Mìstský orchestr mladých Dolní Benešov
a Novoborské mažoretky
16:00 - 16:45 Dechový orchestr Pralinka
a mažoretky TK Rytmus Roudnice n.L.
ZVEME VŠECHNY, JEŽ MAJÍ RÁDI ŽIVOU HUDBU

OBECNÍ POLICIE
Z bloku Obecní policie Høensko od 22. dubna do 31. kvìtna 2018
Poškození vozidla
Dne 22. dubna požádala o pomoc turistka z Neumìtel,
které v noèních hodinách v obci Høensko neznámý pachatel poškodil vozidlo tov. zn. Škoda Octavia bílé barvy. Hlídka obecní policie nejprve celou událost provìøila, zabezpeèila místo a pøedala PÈR k dalšímu šetøení.
Neznají pøedpisy?
Tentýž den byla øešena øidièka vozidla BMW, která si
zaparkovala vozidlo pod hotelem Klepáè na mostì a šla
na procházku obcí. V odpoledních hodinách byl øešen v
pøíkazním øízení blokovou pokutou øidiè SRN, který jel
ve vnitøním Høensku vozidlem v protismìru jednosmìrnou komunikací a ještì troubil na chodce.
Hodný obchodník?
Dne 28. dubna požádal o pomoc vietnamský obchodník
z prostoru kostela ve Høensku a to ve vìci dvou ukradených bund. Zlodìje chytil a ten mu nechtìl bundy zaplatit. Zavolal tedy hlídku obecní policie. Pachatel dostal
strach a ještì do pøíjezdu hlídky mu tedy obì bundy zaplatil. Po pøíjezdu hlídky OP již mìl Vietnamec peníze a
nechtìl tedy nic oznamovat, ani øešit. Byl to zbyteèný
výjezd.
Nalezený mobilní telefon
Tentýž den byl v odpoledních hodinách na schodech
Obecního úøadu Høensko nalezen mobilní telefon. Na
nalezený telefon hlídka sepsala ÚZ a následující den byl
pøedán na Magistrát mìsta Dìèín.
Nepoøádek po ukonèení prodeje
Pøi ranní kontrole vnitøního Høenska dne 1. kvìtna bylo
zjištìno, že prodejkynì naproti restauraci Mája po ukonèení prodeje opustila stánek a na místì zanechala znaèný nepoøádek v podobì krabic a papírù od zboží. Tento
pøestupek §5 z.è. 251/2016 Sb. byl s pøestupkyní øešen v
pøíkazním øízení blokovì.
Nepozorný turista
Tentýž den telefonicky oznámila obsluha parkovištì U
vodopádu, že si zde øidiè z Holandska nezabezpeèil vozidlo a nechal otevøené pøední boèní okno. Vozidlo bylo
plné drobných cestovních vìcí. Hlídka OPH vozidlo zabezpeèovala až do pøíchodu nepozorného øidièe a jeho
spolucestujících.
Trhák
Dne 5. kvìtna hlídka OP Høensko spolu s dalšími složkami zabezpeèovala cyklistický závod do vrchu "Janovský trhák". V prùbìhu závodu se jednalo o zabezpeèení
veøejného poøádku v místì závodu a zajištìní bezpeèného prùjezdu linkového autobusu mezi závodníky. Vše
probìhlo naprosto bez závad.

Silný kuøák
Dne 6. kvìtna ve 13:00 hod. nahlásil vietnamský prodejce z obchodního domu u kostela ve Høensku, že mu
pachatel v obchodì ukradl dva kartony cigaret zn. Viceroy. Hlídce obecní policie se podaøilo pachatele zajistit
a krádež cigaret prokázat. Pachatel se nakonec pøiznal.
Poté mu byla udìlena bloková pokuta v pøíkazním øízení na místì nezaplacená.
Co kdyby hoøelo?
Tentýž den byl øešen pøestupek øidièe, který si zaparkoval vozidlo ve vjezdu do místní hasièárny ve Høensku.
Pøestupek byl øešen v pøíkazním øízení blokovì, pomocí
blokovacího zaøízení, které slouží ke zjištìní totožnosti
nepøítomného øidièe.
Blokování toèny
Dne 8. kvìtna upozornil hlídku obecní policie obèan z
Mezné, že v blízkosti toèny autobusu je nevhodnì zaparkované vozidlo tov. zn. Yeti, které bude bránit prùjezdu autobusu pøi jeho otáèení. Hlídka se dostavila na
místo a øidièe se podaøilo sehnat. Sedìl si na kafíèku a
pozoroval krásy pøírody. Øidiè byl vyzván aby neprodlenì vozidlo pøeparkoval døíve, než pøijede autobusová
linka. Výzvì uposlechl.
Arogantní neplatièi parkovného
V prùbìhu mìsíce kvìtna byla hlídka obecní policie nìkolikrát pøizvána na pomoc pøi konfliktech, kdy øidiè
pøijede do obce Høensko, zaparkuje si vozidlo a odmítá
zaplatit za pronájem parkovacího místa tzv. parkovné.
Toto se stává hlavnì na malých soukromých plochách a
zøídka i na velkých obecních park-placech. Øidièi umí
být velice arogantní až sprostí. V takových pøípadech
vyzýváme ke klidu a nadhledu a vznikající konflikt
nikterak neostøit. Vždy volat hlídku obecní policie.
sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Narozeniny
v èervnu oslaví narozeniny naši obèané
Helena Svobodová
Jonáš Èesnek
Tadeáš Rott
JUDr. Zdenìk Pánek
Vladimír Zdenìk
Kateøina Køížková
Sebastian Svoboda
Radek Havlák
Vratislav Èíla
Jaromír Kratochvíl
Petra Barvínková
Miroslav Pilnáèek
Markéta Podaná
Michaela Køížková
Cong Hung Nguyen

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

Vážení spoluobèané, vzhledem k platnému Zákonu o ochranì osobních údajù (è. 101/2000 Sb) prosíme ty z Vás,
kteøí si nepøejí, abychom jejich jména uvádìli v našem Zpravodaji mezi jubilanty, aby nám to co nejdøíve oznámili buï na obecní úøad, nebo poslali kontaktním e-mailem uvedeným na poslední stranì vydání.
Dìkujeme.
-zl-

Vybraná zajímavá èervnová výroèí
2.6.1953 Alžbìta II. byla korunovaná britskou královnou, tato korunovace byla jako vùbec první vysílaná
v televizi.
4.6.1798 Zemøel Giacomo Casanova, italský spisovatel a dobrodruh (* 2. dubna 1725).
10.6.1348 Byl položen základní kámen hradu Karlštejn.
19.6.1910 Jan Kašpar absolvoval v Pardubicích první veøejný let v letadle vlastní konstrukce.
16.6.1963 Sovìtská kosmonautka Valentina Tìreškovová se stala první ženou ve vesmíru.
20.6.1976 Ve finále fotbalového Mistrovství Evropy v Bìlehradì zvítìzilo mužstvo Èeskoslovenska nad
týmem Nìmecka na pokutové kopy, rozhodující promìnil Antonín Panenka.
23.6.1894 Z iniciativy barona Pierra de Coubertina byl v Paøíži založen Mezinárodní olympijský výbor.
25.6.1897 Zahájen provoz elektrické tramvaje spoleèností Mìstská elektrická dráha Královských Vinohrad.
29.6.1793 Narodil se Josef Ressel, vynálezce lodního šroubu († 9. øíjna 1857).
30.6.1894 V Londýnì byl slavnostnì otevøen Tower Bridge pøes øeku Temži.
-zlzdroj: wikipedie
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