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    tak, jako každý mìsíc, v dobì probíhající turistické sezóny ve Høensku, Vás chci v úvodu svého pøíspìvku v krát-
kosti seznámit s vývojem statistických ukazatelù. Sami mùžete dnes a dennì vidìt, že zájem o naši obec a soutìsky
 je v porovnání s rokem minulým stále velký. Za mìsíc èerven tohoto roku jsme od poèátku sezóny v soutìskách 
pøivítali již 133 673 turistù a jen na našich parkovištích našlo stání 20 226 motorových vozidel. Jde o trvalý trend, 
na kterém se stále a aktivnì podílejí naši pøevozníci, výbìrèí na parkovištích a pokladní v soutìskách. Proto z toho-
to místa, tak jako v minulém mìsíci, chci jim za vykonanou práci upøímnì podìkovat.

Vážení spoluobèané,

A� jste zdraví, máte se rádi a jste spokojeni. 
JUDr. Zdenìk Pánek 

starosta 

Slovo sta
rosty

    V této souvislosti chci rovnìž sdìlit, že koncem mìsíce kvìtna tohoto roku v rámci pravidelného každoroèního 
auditu Krajský úøad Ústeckého kraje, odbor kontroly a potažmo odbor veøejné správy, dozoru a kontroly Minister-
stva vnitra Èeské republiky zjistily, že v døívìjší dobì schválené a vyplacené odmìny zastupitelùm za jimi vykona-
nou práci, nyní již nejsou v souladu se souèasnou judikaturou, pøedevším však s rozhodnutím Okresního soudu v 
Ostravì dne 14. bøezna 2018. Na tuto skuteènost okamžitì reagovalo naše zastupitelstvo dne 28. èervna 2018, pøed-
cházející, v tomto smìru pøijatá usnesení, zrušila a souèasnì se její jednotliví èlenové zavázali, že pøiznané odmìny 
promptnì vrátí na úèet obce, což se již postupnì stává. Chci Vám taktéž øíci, že v døívìjší dobì odbor kontroly Kraj-
ského úøadu Ústeckého kraje v rámci provedených auditù nepovažoval udìlování odmìn zastupitelùm za jejich ak-
tivní práci za nesprávné a nezákonné, proto takovéto pøiznání odmìn nevytýkal a nezpochybòoval. Stanovisko, jak 
shora uvedeno, se zmìnilo až na základì zmínìného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravì, což èlenové zastupitel-
stva akceptovali. Jak mám zjištìno, takto jsme nepostupovali jen my ve Høensku, ale i desítky obcí v Èeské repub-
lice, které budou muset postupovat v intencích našeho rozhodnutí.
   V mých døívìjších pøíspìvcích v souvislosti se slavnostním otevøením novì zrekonstruovaných galerií v Divoké 
soutìsce, jsem Vás informoval o tom, že v rámci pøedmìtné veøejné zakázky, nám mìla být Ministerstvem životní-
ho prostøedí ÈR, jako Øídícím orgánem Operaèního programu a to životního prostøedí poskytnuta dotace v celkové 
výši 7 567 064,84 Kè. Po dokonèení celé akce však pøíslušné složky zjistily, že zadávací øízení na tuto zakázku ne-
bylo dùslednì uskuteènìno v souladu se zák. è. 134/2016 Sb. A obec se pøi výbìru úèastníkù výbìrového øízení do-
pustila pochybení, v dùsledku èehož nám byla pøiznána redukovaná dotace ve výši 5 675 298,63 Kè, která nám bu-
de v dohledné dobì zaslána. Protože obec není profesionálem pøi realizaci takovéhoto výbìrového øízení, pøedevším
pro složitost a nároènost takovéto akce a nezamìstnává ani kompetentní odborníky, obrátila se, tak jako v minulosti
po mnoho let, na potud specializující se dìèínskou firmu, podnikající i v inženýrské èinnosti ve stavebnictví. Ta nám 
zajiš�ovala veškeré pøípravné práce s tímto projektem spojené, vèetnì doporuèení koneèného realizátora generální 
opravy galerie v Divoké soutìsce. Celá vìc, vèetnì pøístupu ministerstva životního prostøedí, pokud jde o krácení 
dotace nás, jako zastupitele obce velmi mrzí a rozhodnì mohu vylouèit, že by� jediný z nás by se v této èinnosti do-
pustil vìdomého pochybení.
   Na druhou stranu Vám musím s radostí sdìlit, že ZE Státního zemìdìlského intervenèního fondu nám byla poskytnu-
ta dotace ve výši 700 000 Kè, urèena na opravu støechy a zvonice našeho høenského kostela. Jde o první etapu jeho 
celkové rekonstrukce, která by mìla zapoèít ještì v tomto roce, když další dvì – oprava fasády a elektroinstalace – 
by mìla být dokonèena v roce 2019 a poté kostel slavnostnì, za spoluúèasti církevních hodnostáøù Litomìøické die-
céze, otevøen a zpøístupnìn pro veøejnost.
   Jistì jste si povšimli, že v naší obci zaèal jezdit turistický vláèek, jenž ve své režii provozuje spoleènost Šlemr 
Spedition s.r.o., Èeská Kamenice, který nepochybnì zatraktivní náš region. K slavnostnímu zahájení jeho provozu 
dojde v pátek dne 20. èervence 2018, kdy se po celý den všichni zájemci mohou vláèkem projet zadarmo. Takže té-
to možnosti bohatì využijte. Na závìr Vám chci sdìlit, že v nedìli 15. èervence 2018 tomu bude 120 let, kdy byl 
slavnostnì zahájen provoz v Divoké soutìsce, pøipomeòte si toto datum a pokud budete mít èas, jeïte se soutìskou 
projet, jestliže tak uèiníte, pøeji Vám pøíjemný zážitek.





Bìh PEACE RUN Èeská  republika 2018 
Peace Run je nejdelší štafetový bìh s hoøící pochodní pøes více než 140 zemí svìta. Mìli jsme tu èest pøipojit se ke 
štafetì, kdy 20. kvìtna 2018 ve 12. 00 hod. byla pochodeò pøedána u nás ve Høensku, poté opustila Èeskou republi-
ku a vydala se na svou bìžeckou pou� do Nìmecka. Pochodeò byla pøedána z rukou zastupitele obce Høensko pana 
Stanislava Køížka, následnì ji pøevzal starosta mìsta Bad Schandau pan Thomas Kunack. 

svého života. Svou životní filozofií, dílem a neúnavným úsilím inspiroval lidi nejrùznìjších národù a kultur k tole-
ranci, porozumìní a spolupráci. Za své neúnavné úsilí obdržel mnohá mezinárodní ocenìní. 

Diana Vojtíšková
vedoucí veøejné správy

Trasa Peace Runu 2018 v Evropì odstartovala 27. úno-
ra v bulharské Sofii, probìhne vìtšinou evropských ze-
mí (vèetnì Èeské republiky) v délce pøes 15 000 km a 
skonèí 8. øíjna v portugalském Lisabonu. Mírový bìh  
Sri Chinmoy Oneness  Home Peace Run je neobyèejný 
bìh s hoøící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovol-
ných bìžcù.

Pochodeò symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu 
na naši národnost, kulturu a víru, symbolizuje pøátelst-
ví, porozumìní, mír a harmonii. Každý se mùže ke šta-
fetì pøipojit, vložit do pochodnì svou dobrou vùli a po-
slat ji dál do celého svìta. Peace Run založil atlet, filo-
zof a umìlec Sri Chinmoy (1931-2007), který službì 
deálùm svìtového míru a harmonie vìnoval vìtšinu



Ve dnech od 14. do 17. èervna 2018 se konal v  Èeské 
Kamenici XIX. mezinárodní hudební festival decho-
vých orchestrù. I letos je doprovázely mažoretky. Sou-
èástí festivalového programu byla i vystoupení v okol-
ních mìstech a obcích. Jedním z míst, bylo i Høensko. 
V sobotu 16. èervna 2018 se pøedstavily dva dechové 
orchestry s mažoretkami. Poèasí bylo pøíznivé, svítilo 
slunce, které zahøívalo celé námìstí a s návštìníky, kte-
øí pøišli na koncert, èekalo na zaèátek koncertu. Po 
úvodní skladbì starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek, kte-
rý uvádìl obì vystoupení hudeb, krátce zahájil koncert-
ní odpoledne a popøál všem pøíjemný poslech. Jako 
první vystoupil Mìstský orchestr mladých Dolní Bene-

 Koncert dechových hudeb

šov s dirigentským vedením Bohumíra Stoklasy. Mìst-
ský orchestr mladých datuje svùj vznik do roku 1975 a
v souèasné dobì má orchestr témìø 60 èlenù. Pùsobí 
pod záštitou Kulturního domu pøi Mìstském úøadì v

skladby. Mladí hudebníci si dali mnoho cílù. Hlavním
je, aby i nadále platilo to krásné úsloví „Co Èech, to 
muzikant“. Pøi jejich vystoupení je doprovodily Novo-
borské mažoretky pod vedením Julie Samkové. Mažo-
retky vznikly pøi DDM Smetanka v roce2006. V sou-
èasné dobì je v souboru pøes 40 èlenek. Nejvìtší dosa-
žené úspìchy jsou z Mistrovství Evropy v mažoretkách.
Jsou II. vicemistrynì Evropy 2016.

Pøi koncertu je doprovodily ve Høensku již známé a ob-
líbené mažoretky TK Rytmus Roudnice nad Labem s
hulány, kteøí tu byli s nimi i loni. Jejich vystoupení by-
lo stejnì pøíjemné a zakonèilo koncertní odpoledne. Na
závìr všem úèinkujícím podìkoval za vystoupení sta-
rosta obce JUDr. Zdenìk Pánek.

Dalším vystupujícím byl pražský dechový orchestr 
Pra–Lin–Ka Praha, který u nás již døíve vystupoval. 
Orchestr byl založen roku 1980 Karlem Kalendou pøi 
Lidové škole umìní Prahy 8 v Lindnerovì ulici. A právì 
díky této kombinaci, Praha, Lindnerova, Kalenda, vzni-
kl název souboru. Dnes pod vedením Pavla Bìlíka, pro-
fesora Konzervatoøe Jaroslava Ježka.

Dolním Benešovì. Dirigentem a umìleckým vedoucím
byl od roku 1986 pan Richard Novák, který pøedal roku
2013 taktovku a vedení panu Bohumíru Stoklasovi. V 
souèasné dobì tvoøí repertoár orchestru pøevážnì sou-
dobá symfonická, taneèní a populární hudba a filmové -zl-

foto: Diana Vojtíšková a -zl-



Mezinárodní soutìž hasièat na Mezné
16.6.2018 nastal den D. Den, který jsme mìli v kalendáøi už od ledna zaškrtnutý. Velké pøípravy na náš velký den 
probíhaly postupnì, ale nejvíce se udìlalo v pátek. Soutìž se konala na louce na Mezné. Pøevezení náøadí potøebné-
ho k požárnímu útoku, stany pro hosty, lavice, stoly, polní kuchyò, obèerstvení... Vše muselo být pøipraveno už 
pøed setmìním. A pomáhaly nám dìti, každé pøidalo ruku k dílu a vše se do veèera stihlo udìlat. Dìti, které chtìly,
tak mohly s námi pøenocovat na louce, pod stanem. Ráno po snídani už byl šrumec. Dopilovat poslední pøípravy, 
dolít vodu do kádì a zorganizovat pøijíždìjící auta, aby správnì zaparkovala. Když dojeli poslední soutìžící a hosté,

mohlo se zapískat na spoleèný nástup. Za obec Høensko nás pøivítal místostarosta pan Robert Mareš, který soutìží-
cím popøál mnoho úspìchù. Na soutìž se pøijel podívat i Jíøí Vrátil, starosta okrsku Benešov nad Plouènicí. Hlav-
ním rozhodèím byl vedoucí OORM Bohumil Kubera. Pozvaní byli i naši kamarádi z nìmeckého Ottendorfu a pøe-
kládal jim pan Franz Hadrawa. Na naši soutìž pøijely tyto SDH: Rybništì, Staré Mìsto, Jílové-Modrá, Dolní Habar-
tice a již zmínìný Ottendorf. Po zahájení se losovalo poøadí družstev, první šly naše dìti. Na start se pøipravily nej-
menší z nás (dìti do 6-ti let). Starší dìti jim pøipravily základnu, vše jim spojily, aby ti nejmenší jen popadli hadice 
a bìželi k terèùm a støíkali. Je krásné pozorovat ta pr�ata, jak s vervou svojí vlastní se tahají s hadicemi, rozdìlova-
èem a bìží s nadšením, aby už mohla støíkat na terè. Poté nastoupilo mladší družstvo (dìti do 11-ti let), ti už si musí 
spojit hadice s rozdìlovaèem a proudnicí, montují koš na savici a pak ho hodí do kádì. Nìkdy se stane, že ten kdo 
nejlépe šroubuje koš na savici je menší a když drží koš v kádi, tak nohama nedosáhne na zem. Ale i tak si všichni 

jako celek dokáží pomoci a poradit, aby byli co nejrychlejší. Na konec za naše SDH Høensko nastoupily starší dìti 
(do 15-ti let). Ti to mají nejsložitìjší, spojují úplnì všechno od mašiny po koš a na základnì hadice rozdìlovaè a 
proudnice. Na nich je vidìt bojovnost a soutìživost, aby se jim to podaøilo co nejrychleji. Pak soutìžila ostatní druž-
stva, kterým to šlo výbornì. Naši kamarádi z Ottendorfu už náš èeský požární útok znají, takže to pro nì nebyla no-
vinka a vedli si skvìle. Poté jsme udìlali jako vždycky smíšené družstvo Høensko - Ottendorf, kdy vzadu byly naše



dìti a vpøedu dìti z Ottendorfu. Moc se jim to povedlo, je vidìt, že za ta léta už jsou sehraný tým, i když spolu ne-
trénují každý týden. Na sluníèku bylo vedro a tak se dìti chladily ve vodní mlze, kde se vyøádily dosytosti. Po ce-
lou dobu závodìní bylo pro všechny k obèerstvení, limonáda a guláš s klobásami. Když se všichni nasytili, domlu-

Vedoucí mládeže
foto: SDH, Diana Vojtíšková a -zl-

vili jsme se s vedoucími, že pro dìti udìláme sranda závod dospìlých. Tak a teï dìti dávaly rady nám, pomáhaly 
nám si to pøipravit a doplnily naše øady. Všichni jsme si to moc užili. Po skonèení srandy se pøešlo k vyhlašování a 
ukonèení naší soutìže. Slovo si vzal pan Robert Mareš, podìkoval nám za pìknou soutìž, která se mu moc líbila.
(byl s námi po celou dobu soutìže). Soutìžící èekaly vìcné dary, nikdo neodešel s prázdnou. A i když nìkteøí nevy-
hráli, odcházeli s úsmìvem. Naše nejmenší dìti, které se umístily na krásném 1. místì, dostaly zlaté medaile, pohár 
a hasièské èepice. Mladší byli na 1. místì a dostali pohár, medaile a novou štafetovou sadu, ze které mìli velkou ra-

dost. Starší byli na krásném 5. místì a dostali sladkou odmìnu v podobì muffinkù Soptíkù. Kamarádi z Ottendorfu 
byli na 6. místì v mladší kategorii, též dostali sladkou odmìnu a smíšené družstvo bylo na 3. místì, kde dostali me-
daile a hasièské pásky s oèkem na proudnici, velmi užiteèná vìc na soutìže. Po skonèení, kdy za zvuku sirén z ha-
sièských aut odjíždìli soutìžící a kamarádi, jsme se dali do úklidu. Uklidilo se všechno, aby na louce kde jsme byli,
nebyl žádný bordel. Ale šlo to rychleji, než jsme èekali a byli jsme hotovi. Koneènì to máme za sebou... Spadl nám
kámen ze srdce, že vše probìhlo v poøádku, že se to všem moc líbilo a hlavnì, že se to obešlo bez úrazù. Na závìr 
bychom chtìli všem moc podìkovat za pomoc s pøípravou techniky a se soutìží. Velké díky patøí lidem, kteøí byli u 
obèerstvení u grilu a polní kuchynì, rozhodèím, chlapùm co se nám starali o dostatek vody v kádi. Všem, kteøí dali 
ruku k dílu, aby vznikl tento skvìlý den plný dìtského smíchu, rozzáøených dìtských oèí, a nezapomenutelných zá-
žitkù. Dìkujeme všem. 



Z èinnosti hasièù

-jk-
foto: SDH Høensko

První èervnovou sobotu vyjíždí jednotky hasièù Høensko, SDH Labská Stráò a HZS Dìèín, do Labského údolí na 
pomoc zøícenému lezci. Na místo také vzlétá vrtulník LZS Ústí nad Labem. Po stabilizování a ošetøení lezce, byl 
pøivolán vrtulník a technikou „podvìsu“ vyzvednul lezce z místa pádu. Ten byl následnì pøepraven do nemocnice v
Ústí nad Labem. Zásah vrtulníku v našem místním složitém terénu není nièím vyjímeèným, naopak se zde objevuje
velmi èasto. V letošním roce už je to již nìkolikátý zásah Høenských hasièù ve spolupráci s LZS.

Vrtulník opìt v „Labáku“

Jednotka SDH Høensko byla vyslána pro ztracené turisty. Dva dospìlí a dvì dìti se ztratili pøi cestì z Mezné do 
Høenska. Pøi hledání GPS souøadnic se dostali na hranu masivu, vzdušnou èarou byli jen kousek od místa svého cí-
le. Po telefonickém rozhovoru s operaèním HZS byla urèena lokalita a naše jednotka se rozdìlila do tøí skupin. Pos-
tupovala tøemi smìry, tak aby nebylo možné ztracené minout. Zhruba pùl hodiny po vyhlášení výjezdu byla skupi-
na nalezena. Nikdo nebyl zranìn. Opìt se ukázalo, že v místním nároèném a tìžce pøístupném terénu se GPS sou-
øadnice mohou lišit od místa, kde se ztracení nacházejí. Z tohoto dùvodu je potøeba peèlivì sledovat turistické 
znaèky, než se øídit mobilními aplikacemi.

Ztracení turisté na Kobylce

Dobrý den,
dovolte mi, abych podìkoval VŠEM, kteøí se zasloužili o pomoc mì, manželce a dvìma vnukùm, když jsme se 
dílem vlastní nedbalostí a dílem dùvìry v mobilní aplikace dnes odpoledne dostali do pro nás velmi nepøíjemné 
situace a nebyli jsme schopni se vlastními silami dostat do cílového místa - parkovištì u øeky Kamenice v Høen-
sku. V této nouzové situaci jsem jako jediné možné øešení zvolil pomoc pøes tísòovou linku 112, kam jsem na-
hlásil o co jde a svojí GPS polohu. Nevím, kdo a jak se dalším postupem zasloužil o další postup akce, ale zhru-
ba za pùl hodiny k nám pøijela party hasièù z místní základny v Høensku, kteøí k nám pøistoupili velmi citlivým 
zpùsobem a odvezli nás do Høenska.
Tímto ještì jednou dìkuji za "vysvobození" z pro nás velmi prekérní situace a pøeji všem, aby podobné situace 
vždy dobøe dopadly.
Prosím o vyøízení všem tìm, kteøí se o to zasloužili.
                                                                                                                    Jiøí Tvrdek

Podìkování ztracených turistù



 Hasièata na mezinárodní soutìži
Dne 9.6.2018 jsme se s dìtmi zúèastnili nìmecké okresní soutìže. My jsme byli ještì s Mikulášovicemi jedinými 
èeskými hosty soutìže. Jejich soutìže jsou úplnì jiné než ty naše, je to pro naše dìti nìco nového, ale ne nezvlád-
nutelného. Bylo tam okolo pìti set dìtí a i tak soutìž byla výbornì organizovaná.

Dìtem se to moc líbilo, byli jsme tam s pøáteli z Ottendorfu a jazyková bariéra mezi dìtmi už není tak veliká, jako 
na poèátku. Závody se nám povedly, nejlépe si vedlo smíšené družstvo Ottendorf - Høensko. Samostatná družstva 
Høenska si i na tak hojný poèet vedla skvìle. Na další závody v Nìmecku se tìšíme, protože je to pro dìti nový po-
hled na hasièinu a nové zkušenosti.

Lenka Leznová
foto: SDH - hasièata



OBECNÍ POLICIE
 Z bloku Obecní policie Høensko od 1. èervna do 30. èervna 2018 

Požár a pád stromu

Dne 1. èervna požádala o pomoc hlídku OP Høensko pro-
dejkynì z vnitøního Høenska a to ve vìci opilé a arogan-
tní nìmecké turistky, která pøi reklamaci zboží prodejky-
ni nadávala v rasistickém duchu a také i jinak slovnì na-
dávala. Pøi oznámení, že na místo prodejkynì pøivolá 
hlídku OP Høensko, žena z místa nákupu utekla nezná-
mo kam a do konce smìny se v obci neobjevila.

Druhá žádost o pomoc

Dne 16. èervna hlídka obecní policie vyzvala nìkteré 
prodejce v místì vnitøního Høenska k dodržování zásad
stánkového prodeje ve smyslu rozmís�ování zboží tak, 
aby nezasahovalo do profilu vozovky a dále u kostela
vyzvala prodejkyni k úklidu sluneèníkù z profilu vozov-
ky. Výzvì bylo uposlechnuto.

Stánkový prodej

Dne 1. èervna byl v èase 14.30 hod. vyhlášen výjezd 
SDH Høensko k požáru louky na Tokáni a k padlému
stromu pøes vozovku na trase Høensko-Janov. Strom byl
jednotkou hasièù rozøezán a tím byl opìt obnoven pro-
voz v tomto úseku. O zprovoznìní této komunikace si 
vyžádala informaci i Policie ÈR Dìèín poté, co odstra-
nìní pøekážky hlídka Obecní policie Høensko zkontrol-
vala.

sepsal: str. Šárovec Vlastimil 

Dne 18. èervna požádala o pomoc obsluha parkovištì 
U Vodopádu ve vìci parkujícího øidièe vozidla, turisty
SRN s dvìma ženami, kteøí ve snaze vyhnout se placení
parkovného rychle utekli od svého vozidla smìrem na
Pravèickou bránu. Hlídka OP si vyžádala popis a za po-
užití zvukového a svìtelného zaøízení osoby vyhledala
a doprovodila je zpìt k vozidlu, kde je pøedala obsluze 
parkovištì k provedení platby za parkování.

Pomoc obsluze parkovištì

Dne 19. èervna oznámila hlídce OP Høensko obsluha 
parkovištì U Vodopádu, že øidiè polského autobusu na-
boural pøi otáèení na parkovišti dvì osobní vozidla. Po
kolizi øidiè autobusu ujel. Hlídka Obecní policie Høens-
ko jej vypátrala a vyzvala jej k návratu na místo událos-
ti, kde setrval až do pøíchodu obou poškozených a poté 
si všichni vymìnili údaje nutné k likvidaci pojistných 
událostí.

Dne 27. èervna bylo hlídce OP Høensko oznámeno, že 
se u bývalé restaurace Jitøenka zdržuje osoba zanedba-
ného vzhledu a spí na schodech. Hlídka OP se dostavila
na místo a zjistila, že se jedná o obèana SRN. Hlídka 
vyzvala bezdomovce k urychlenému odchodu smìr 
SRN. Výzvì hlídky uposlechl a byl doprovázen až na 
hranici území SRN za použití svìtelného zaøízení na 
služebním vozidle. Z místa bylo zhotoveno foto.

Bezdomovec v obci

Dne 29. èervna byla hlídka OP informována, že naproti 
hotelu Klepáè je na skále vyvrácená borovice a hrozí 
pádem. O situaci byl hlídkou informován pracovník le-
sù a ten zajistil provizorní ukotvení s tím, že v pondìlí
dojde k definitivnímu odstranìní stromu. Tím bude zce-
la obnovena bezpeènost chodcù a ostatních úèastníkù
silnièního provozu. Po celou dobu operace hlídka OP v 
místì usmìròovala provoz na komunikaci.

Hrozící pád stromu

Dne 1. èervna v odpoledních hodinách požádala o pomoc
hlídku OP Høensko paní z Prahy, a to ve vìci poroucha-
ného osobního vozidla. Paní byl poskytnut hlídkou OP 
kontakt na dvì odtahové služby v regionu, které posky-
tují odtah do odborného servisu.

Dne 8. èervna hlídka OP Høensko zasahovala proti obèa-
nu vypalujícím trávu na navigaci øeky Labe v místì na
Suché Kamenici. Muž byl hlídkou OP Høensko vyzván,
aby pálení ukonèil a uhasil vodou a to i pøesto, že muž
pøedložil doklad o ohlášení pálení na Portál hasièù. V 
souèasné dobì, kdy je velké sucho je vypalování trávy
nepøípustné z dùvodu možného rozšíøení ohnì na lesní 
porost. Výzvì bylo uposlechnuto.

Dne 17. èervna øešila hlídka obecní policie zábor veøej-
ného prostranství na Mezné. Zde si místní obèan dlou-
hodobì uložil døevní hmotu na místní komunikaci, a tím
znaènì zhoršil její prùjezdnost. Ještì dnes zaène obèan 
po výzvì hlídky OP Høensko k úklidu, døevní hmotu 
pøemís�ovat na svùj pozemek. Z místa bylo zhotoveno 
dokumentaèní foto. V dalších dnech bude provedena 
kontrola splnìní výzvy.

Žádost o pomoc

Pálení trávy

Zábor komunikace

Pøi otáèení boural

Dne 29. èervna došlo v místì nábøeží k tìžké dopravní 
nehodì mezi osobním vozidlem a motocyklem, když 
mu otáèející se øidièka nedala pøednost. Na místo k tìž-
ce zranìnému øidièi moto pøiletìl vrtulník a poté jej 
pøepravil do nemocnice. Na místo nehody se sjely 
všechny složky IZS a hlídka OP Høensko poté usmìròo-
vala dopravu na køižovatce u obecního úøadu. Na ná-
bøeží byla zastavena v obou smìrech doprava a po dvou
hodinách byl provoz obnoven.

Dopravní nehoda



Vážení spoluobèané, vzhledem k platnému Zákonu o ochranì osobních údajù (è. 101/2000 Sb) prosíme ty z Vás, 
aby nám to co nej-

døíve oznámili buï na obecní úøad, nebo poslali kontaktním e-mailem uvedeným na poslední stranì vydání.  
Dìkujeme. 

kteøí si nepøejí, abychom jejich jména uvádìli v našem Zpravodaji mezi jubilanty, 

-zl-

Narozeniny

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

Alena Paèáková
Matyáš Buryánek
Minh Chang Tranová
Kryštof Bouša
Kvìta Hrušková
David Tran
Karel Zachula
Jan Havel
Martin Køížek

v èervenci oslaví své jubileum náš obèan

narozeniny oslaví obèané

Lubomír Paroha
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 27. èervence 2018

Smutná událost
28. èervna 2018 zemøela po dlouhé tìžké nemoci  ve svých 67 letech naše obèanka

Denise Prùchová
ze Høenska

Èest její památce.

Vybraná zajímavá èervencová výroèí
  1.7. 1908 – Signál SOS byl zaveden jako celosvìtový standard volání o pomoc

26.7. 1983 – Jarmila Kratochvílová zabìhla v Mnichovì dodnes platný svìtový rekord na 800 metrù, 
                     èiní 1:53,28 minut
30.7. 1971 – František Venclovský za 15 h 26 min. pøeplaval jako první Èech kanál La Manche

15.7. 1898 – Zahájení provozu v Divoké soutìsce u Høenska


