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    stalo se již tradicí, že se na konci volebního období ve Høensku bilancují uplynulé ètyøi roky, co vedení obce
konkrétnì vykonalo pro své obèany. Nyní je tedy øada na mnì, nebo� již za nìkolik dnù probìhnou v celé Èeské 
republice komunální volby, abych svým pøíspìvkem tak uèinil a navázal na mé pøedchùdce Jana Havla a Josefa 
Èerného. Když jsem se v této souvislosti o nich zmínil, rád bych jim za jejich mnoholetou pøedchozí práci pro 
obec upøímnì podìkoval.

Vážení spoluobèané,

lovo s a os y
S  t r t

    - Zrekonstruování pokladen v Edmundovì a Divoké soutìsce z dùvodu jejich havarijního stavu (výmìna støe-
      chy a nosných prvkù, oprava komínových tìles, kompletní oprava podlah, výmìna oken a dveøí, zateplení a 
      oprava vnitøního interiéru, barevná oprava jejich vnìjšího vzhledu do pùvodní podoby a instalace nového 
      nábytku);
    - Vnitøní úpravy obecního úøadu, èásti hasièské zbrojnice a pøístupových cest do Edmundovy soutìsky;
    - Instalace dvou nových kotlù na tuhá paliva do objektu obecního úøadu a bývalé základní školy;
    - Instalace dvou nových autobusových zastávek „Høensko - k soutìskám“ a „ Høensko – Mezní Louka;
    - Instalace nového poulièního osvìtlení v Horním Høensku;
    - Rekonstrukce sbìrného dvora ve Høensku;
    - Oprava místní komunikace na Mezné;
    - Zrekonstruování sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela;
    - Instalace skøíòky na AED Aivia 320/330 k poskytnutí první pomoci pøi srdeèní nevolnosti;
    - Spuštìní internetových stránek v nìmeckém, anglickém, polském a ruském jazyce;
    - Pøipomnìli jsme si 125 výroèí otevøení Edmundovy soutìsky;
    - Starosta obce byl pøijat prezidentem Èeské republiky Milošem Zemanem a hejtmanem Ústeckého kraje Oldøi-
      chem Bubeníèkem na Krajském úøadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem;
    - Starosta obce byl pøijat Mons. Janem Baxantem, biskupem litomìøickým v jeho rezidenci v Litomìøické 
      diecézi;
    - Vedení obce se zúèastnilo konference k „Programu spolupráce Èeská republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 
       2020 v Drážïanech“;
    - Vedení obce pøijalo srbskou delegaci složenou ze starostù a odborníkù,
       specializovaných na krizová øešení;
    - Starosta obce pøijal hejtmana Ústeckého kraje Oldøicha Bubeníèka ve Høensku;
    - Ministr životního prostøedí Richard Brabec pøijal starostu obce v Krásné Lípì;

      Poslední komunální volby ve Høensku se konaly ve dnech 10. a 11. øíjna 2014 a ustanovující zasedání zastupi-
telstva dne 5. listopadu 2014. Tehdy vedle volby starosty a místostarosty se volili pøedsedové finanèního a kontrol-
ního výboru a prakticky záhy poté se dalo zastupitelstvo do každodenní, intenzivní práce.

    Tímto svým pøíspìvkem chci pøipomenout, co bylo v jednotlivých letech zrealizováno a co se za tuto dobu v obci
událo:

    - Dokonèení obnovy místní komunikace a osvìtlení vnitøního Høenska;
    - Otevøení stálé expozice „Historie soutìsek“ v novì zrekonstruované srubové stavbì v Edmundovì soutìsce.

    Listopad - prosinec 2014:

    Leden - prosinec 2015:



    - Instalace TOI - TOI v Divoké soutìsce;
    - Oprava pomníku obìtem první svìtové války na Mezné;
    - Dokonèení rekonstrukce mostu v Divoké soutìsce;
    - Zrekonstruování podstavce a køížku na Mezné;
    - Vybudování pøístøešku pro turisty dle dobové fotografie u dolního nástupištì
       v Edmundovì soutìsce;
    - Oprava zábradlí turistické stezky Høensko – Janov;
    - Zhotovení døevìného pøístøešku v Edmundovì soutìsce (zastøešení ohništì);
    - Oprava místní komunikace na Mezné;
    - Vybudování nového úložištì lodí v Edmundovì soutìsce;
    - Dokonèení rekonstrukce Mezního mostu;
    - Zakoupení nové lodì do Edmundovy soutìsky;
    - Byl zahájen projekt „Práce hasièe nemá hranice“;
    - Bylo otevøeno infocentrum v budovì obecního úøadu;
    - Vedením obce byli slavnostnì pøijati potomci rodu Clary - Aldringenù na obecním
       úøadì;
    - Hasièi zorganizovali mezinárodní hasièské cvièení v Edmundovì soutìsce;
    - Starosta se zúèastnil zahranièní konference „Èeské národní parky“ v Praze;
    - Byl uskuteènìn zájezd obèanù do Žernoseckého vinaøství s.r.o. do Velkých Žernosek;
    - Hejtman Ústeckého kraje Oldøich Bubeníèek pøijal starostu obce v Ústí nad Labem;

     - Rekonstrukce malého mostu v prostoru horního pøístavištì v Edmundovì soutìsce;
     - Instalace nové nákladové plošiny v Edmundovì soutìsce;
     - Oprava vnitøních prostor skalní garáže v prostorách obecního úøadu;
     - Oprava støechy obecního úøadu;
     - Vybudování „Altánku knìžny Elisalex“ v Edmundovì soutìsce;
     - Otevøení informaèního støediska ve srubové stavbì v Edmundovì soutìsce;
     - Zakoupení nového ekologického malotraktoru pro pracovníky hospodáøské èinnosti;
     - Zakoupení nové lodì do Divoké soutìsky;
     - Instalace bankomatu v budovì obecního úøadu;
     - Zakoupení nového funkèního obleèení pro pøevozníky, pokladní v soutìskách a výbìrèích na parkovištích;
     - Povìøení zástupci obce se zúèastnili turistické burzy v Bad Schandau;
     - Byla zahájena èinnost keramického kroužku ve Høensku;
     - Starosta obce byl pøijat kardinálem Dominikem Dukou v jeho rezidenci na Pražském arcibiskupství;
     - Byl uskuteènìn zájezd obèanù do Žernoseckého vinaøství s.r.o. do Velkých Žernosek.

    Leden - prosinec 2016:

     - Rekonstrukce „ galerií“ v Divoké soutìsce;
    - Oprava historické cesty na Mezné;
    - Dokonèení generální opravy hasièské zbrojnice;
    - Instalace nových schodù v prostoru horního nástupištì v Edmundovì soutìsce;
    - Instalace nového pochozové plochy v prostoru úložištì lodí u srubové stavby
      v Edmundovì soutìsce;
    - Instalace ukazatele rychlosti v prostoru Suché Kamenice;
    - Slavnostní pøedání požárního vozidla „Buchanka“;
    - Pøipomnìli jsme si 120 výroèí zahájení plavby v Divoké soutìsce;
    - Byla uzavøena darovací smlouva s Litomìøickou diecézí – bezúplatný pøevod
       høenského kostela a høbitova do vlastnictví obce;
    - Hasièi uspoøádali mezinárodní požární soutìž žákovských družstev o „Pohár starosty
      obce“ na Mezné;
    - Byla otevøena klubovna „ malých hasièat“ v prostorách bývalé školy;
    - Byla zajištìna spoluúèast obce Høenska na bìhu „Peace Run Èeská republika 2018“;
    - Byl zahájen provoz turistického vláèku ve Høensku tzv. „Høenský expres“.

    Leden - prosinec 2017:

    Leden - záøí 2018:



    - Zahájení turistické sezony v soutìskách a ukonèení turistické sezony v Janovì;
    - Rozsvícení vánoèních stromù na Mezné a ve Høensku, vèetnì lampionového prùvodu
       dìtí a pouštìní bludièek;
    - Závody pøevozníkù v Edmundovì soutìsce;
    - Novoroèní jízda z Høenska na Meznou;
    - Svoz nebezpeèného odpadu;
    - Spoluorganizování „Janovského trháku“;
    - Akce pro dìti v rámci záchranáøského polygonu;
    - Mikulášská nadílka v místní hasièárnì;
    - Poøádání dìtského dne;
    - Cvièení dìtí v bývalé škole;
    - Spoluúèast na koncertu dechových hudeb ve Høensku;
    - Jarní pochod okolím Høenska.

    Každoroènì obec v nìkterých pøípadech spoleènì s našimi hasièi organizovala následující akce:

    Mùžeme konstatovat, že jde o bohatou škálu pøedsevzatých èinností, pøièemž z tohoto místa bych chtìl co nej-
upøímnìji podìkovat všem, kteøí se na jejich prùbìhu a zdárnosti osobnì podíleli.

    Když jsem se v této souvislosti zmínil o našich hasièích, pak mi všichni dáte za pravdu, že jejich práce pro obec 
je potøebná, nutná a nanejvýš užiteèná. Je jim vždy vlastní, na úkor svého volného èasu, zasahovat pøi záchranì lid-
ských životù, hašení požárù a zásahu proti pøírodním živlùm. V mém pøíspìvku jim chci za vše, co pro obec Høens-
ko obìtavì vykonali, upøímnì podìkovat.

    Rovnìž bych chtìl podìkovat Osadnímu výboru na Mezné, jehož èinnost za uplynulé ètyøi roky byla bohatá, pøe-
devším zamìøená na poøádání kulturních a spoleèenských akcí (pálení èarodìjnic, vítání a ukonèení léta na Mezné,
založení tamního spolku ostrostøelcù, vaøení historických vojenských jídel, návštìva vojenských památek a podob-
nì), když o jeho èinnosti jste byli pravidelnì informováni v našem místním zpravodaji.

    Chtìl bych vám taktéž sdìlit, že v souèasné dobì zapoèala první etapa rekonstrukce našeho kostela, spoèívající
konkrétnì ve výmìnì støešní krytiny a opravy zvonice. V poøadí druhá etapa pak zaène na poèátku pøíštího roku, 
kdy dojde k opravì elektroinstalace, k novému vnìjšímu omítnutí a k vnitøním úpravám, vèetnì opravy varhan, 
pøíp. k instalaci druhého, dosud chybìjícího zvonu. Jsem rád, že potud mezi stávajícími zastupiteli panovala shoda, 
jak høenský kostel, pokud jsme ho získali do trvalého vlastnictví, zvelebit, vìdomi si toho, že tato kulturní památka
by se mìla stát trvalou chloubou obce, což si nepochybnì, již s ohledem na svoji historii, zaslouží.

    Byly uèinìny první konkrétní kroky, abychom v pøíštím roce zrekonstruovali høbitovy jak ve Høensku, tak na 
Mezné a dále pak Janovskou vyhlídku a památník první svìtové války na Mezné.

    Hovoøíme-li o soutìskách, tak do zaèátku turistické sezony v r. 2019 bude vybudováno nové úložištì lodí v Di-
voké soutìsce a zrekonstruováno dolní pøístavištì v Divoké soutìsce, které jsou v souèasné dobì již v havarijním 
stavu. V pøíštím roce dojde k úpravì cest a výmìnì zábradlí od Mezního mostu až po horní nástupištì v Edmundo-
vì soutìsce a poté v prùbìhu sezony k opravì a výmìnì zábradlí od tohoto místa až po vyústìní turistické cesty do 
Høenska.

    Nesmíme ani zapomínat na naši bývalou školu, která si nepochybnì zaslouží pozornost se zámìrem na její další 
využití a generální opravu. To nepochybnì bude jeden z hlavních úkolù novì zvoleného zastupitelstva.

    Tyto vize a reálnou pøedstavu si naše obec nepochybnì zaslouží. Aby se však pøemìnily na skuteènost, musíme
 i do budoucna mít na mysli, že lze tak uèinit pouze a opakuji ještì jednou pouze za pøedpokladu, že naše soutìsky, 
vedle parkoviš�, zùstanou v trvalém vlastnictví obce. Právì ty jsou rodinným støíbrem, které si musíme stále chrá-
nit a dbát o jejich zkrášlení. Jedinì tak, zajistíme jejich permanentní turistickou pøitažlivost a potažmo i ekonomic-
ký rùst našich spoluobèanù a podnikatelù ve Høensku pùsobících. Že se tomu tak skuteènì dìje již v souèasné dobì
nasvìdèuje skuteènost, že oproti loòské sezonì k dnešnímu dni soutìsky navštívilo již 343 000 turistù, což je 
o 40 000 více než v r. 2017, pøièemž letošní bude ještì 40 dní trvat.



   Na vašem posouzení, obèané Høenska, bude, abyste zhodnotili úspìšnost, pøíp. neúspìšnost práce souèasné-
ho zastupitelstva, rozhodnì však po celou dobu zamìøenou na konání všeho dobrého pro obec. Z tohoto místa bych 
vás chtìl proto vyzvat k úèasti na komunálních volbách, které se uskuteèní již za nìkolik dnù a svùj hlas dali té 
kandidátní stranì, která dle vašeho názoru splòuje pøedpoklady, že zapoèatá a nyní již existující prosperita obce bu-
de i nadále pokraèovat.

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

starosta 

    Pozornost stávajícího zastupitelstva byla v prùbìhu jeho funkèního období zamìøena na získávání dotací a finan-
èních pøíspìvkù jak od centrálních, krajských, tak místních subjektù. 

    Za celou tuto dobu jsme tímto zpùsobem získali 21,5 milionù korun, když právì díky nim a dílem z vlastních 
zdrojù mohlo být uèinìno vše shora uvedené.

Pøání k jubileu

-zl-
foto Diana Vojtíšková

Starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek pøijal na obecním úøadì Jiøího Langa a Martina Daøbujana staršího, kteøí oslavi-
li svá významná životní jubilea. Popøál obìma hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti a pøedal jim dárkové koše.

    Dùslednì dbáme na to, aby pøíjmy ze soutìsek a parkoviš� byly efektivnì využívány a investovány do projektù, 
které budou úèinnì sloužit našim obèanùm a místním podnikatelùm. S hrdostí vám mohu sdìlit, že obec Høensko

 

není zadlužena, nemá jediný finanèní závazek a naopak k dnešnímu dni máme v hotovosti a na našich úètech více 
než 16 milionù korun. Právì z tohoto dùvodu je obec schopna do budoucna, bez jakýchkoliv finanèních potíží zrea-
lizovat projekty, o nichž jsem se v této souvislosti zmínil. 



Nová zonace národního parku
V nedìli 2.záøí probìhlo v hotelu Hubert na Mezné veøejné pøedstavení návrhu nové zonace Národního parku Èes-
ké Švýcarsko. Podle nového zákona o ochranì pøírody bude území národního parku nyní èlenìno do 4 zón ochrany
pøírody a v každé z tìchto zón se pak bude po dobu patnácti let provádìt potøebná péèe, a to podle souèasného sta-
vu ekosystémù a podle cílù ochrany pøírody.

Pracovníci Správy NP vèele s jejím øeditelem Pavlem Bendou nás velice podrobnì seznámili s návrhem vymezení 
tìchto nových zón ochrany pøírody na území národního parku a navíc jsme byli velice poutavým zpùsobem infor-
mováni o kùrovcové kalamitì, která postihla naši zemi a která se samozøejmì nevyhne ani lesùm v našem bez-
prostøedním okolí.

Beseda probíhala ve velmi pøátelském duchu a pan starosta obce v jejím závìru podìkoval pracovníkùm národního
parku za èas, který nám, zdejším obèanùm, v tomto nedìlním dopoledni vìnovali.

Bc. Robert Mareš
místostarosta obce Høensko

foto: Diana Vojtíšková
vedoucí veøejné správy



Spoleèný den hasièat s ottendorfskými
Dne 25.8.2018 jsme byli pozvaní od našich nìmeckých pøátel do zábavního parku Kulturinsel Einsiedel u Görlitzu.
Jenže toto my jsme nevìdìli, že nás vyzvedne autobus a kam pojedeme, v Ottendorfu se k nám pøidali dìti i dospìlí
a hurá na výlet. Poèasí nám teda nepøálo, bylo chladno, pršelo místy hodnì, místy málo. Když jsme dorazili do par-
ku na parkovištì, tak dìti zaèaly radostí pomalu skákat do stropu. Opravdu velké pøekvapení se našim kamarádùm 
povedlo na jednièku. U autobusu jsme se nasnídali, snídanì byla výborná, ale na dìtech už bylo vidìt jak jsou ne-
doèkaví, aby jsme už šli dovnitø a mohli prozkoumat všechny tajné chodby a kouty tohoto parku.

Jenže to nás v parku hned ve vstupu èekala všechny pøekážka è.1, sklouznout v kovové rouøe dolù. Všichni jsme to
zvládli, malí i velcí, a jak jsme se u toho nasmáli hlavnì dìti se smály nám dospìlým. Druhé pøekvapení nás èekalo,
že všechny dìti si zasoutìží v rùzných pøekážkách a úkolech. Družstva byla èeskonìmecká, ale dìti se znají a už ví,
jak se spolu dorozumìt. Do úkolù se pustily s nadšením, kdo koho porazí. Mìli asi 7 úkolù, kde museli spolupraco-

vat všichni se všemi a museli být sehraní. Byla to sranda nìkdy se dìti nemohly ani pohnout protože se smály jeden
druhému. Opravdu na nich bylo vidìt, jak si to užívají. To ostatnì vidíte na pár fotkách, ale poøád to nebude ono,



jako kdyby jste to vidìli na vlastní oèi. Tolik radosti a štìstí a smíchu, hlavnì smíchu jim nezkazil ani krátký deštík, 
tím se celá atmosféra ještì více umocnila. Jedním slovem nejlepší!!! Po soutìži jsme si dali chutný obìd, a pak

Lenka Leznová
foto: hasièata, a -zl-

mìly dìti volno na prozkoumávání parku. S každou skupinou dìtí šlo pár dospìlých a mùžu øíct, že to byl fofr, bylo
 toho tolik, co chtìli objevit, že nevìdìli co døíve. V urèitý èas jsme se sešli na parkovišti a jeli do Ottendorfu na 
veèeøi. Veèeøe byla honosná a výborná, tak jako vždycky, když jedeme na návštìvu. Dìti si pak spolu ještì hrály a 
dospìlí si mezi sebou povídali. Veèer se nemilosrdnì blížil ke konci a tak se svolal nástup. Podìkovali jsme kama-
rádùm za úžasný nejlepší den. Slíbili jsme si, že i když projekt konèí, naše pøátelství zùstává a že i nadále spolu 
budeme spolupracovat jak velcí hasièi, tak i s dìtmi budeme dále podnikat výlety, soutìže atd. Na závìr bych chtì-
a ještì jednou kamarádùm z Ottendorfu podìkovat za super den jak pro dìti, tak pro nás dospìlé.

Po skonèení akce pozvali paní Antonovou na krátké posezení, kde spoleènì zavzpomínali na akce, na kterých spo-
lupracovali a zároveò si prohlédli alba ottendorfských hasièù, kteøí je mají velmi pìknì zpracovaná. Uzavøela se 
tím jejich více, jak desetiletá spolupráce. Ale osobní pøátelství trvají dál.

V sobotu 25. srpna na závìr spoleèné akce hasièat Karsten Neuman krátce shrnul dosavadní spolupráci mezi hasièi
z Ottendorfu a Høenska. Všechny akce, které spolu mìli, byly úspìšné nejen z hlediska navázání vztahù profesio-
nálních, ale i osobních. V dotaèní oblasti, která byla velmi nároèná, byla velmi dobrým partnerem ze høenské stra-
ny paní Jaroslava Antonová. Za to jí podìkoval a jménem ottendorfských hasièù pøedal kytici a malý dárek. Paní 
Antonová podìkovala za ocenìní, kterého se jí dostalo a které neèekala. Popøála ottendorfským hasièùm mnoho 
úspìchù v jejich èinnosti nejen profesionální, ale i osobní.

Podìkování za spolupráci

-zl-
foto: -zl-



Z èinnosti hasièù

Dne 4.9.2018 probìhlo ve Høensku setkání Zasloužilých hasièù Ústeckého kraje na požární zbrojnici ve Høensku. 
Po úvodním slovu starosty obce Høensko JUDr. Zdeòka Pánka a obèerstvení se zasloužilí hasièi, vèetnì svých ok-
resních starostù, vydali pìšky do Høenských soutìsek, kde se projeli na lodièkách (vèetnì výkladu). Následovala 
ukázka techniky a prezentace práce dobrovolných hasièù ve Høensku. Bìhem podávání hasièského gulášku shlédli 
i film a pøednášku starosty SDH Høensko Stanislava Køížka. 

Setkání Zasloužilých hasièù ve Høensku

Podle vyjádøení zúèastnìných se akce líbila a nikdo nepøišel k újmì na zdraví. Na závìr akce krajský starosta KSH 
Ústí nad Labem Jiøí Henc a okresní starosta OSH Dìèín Pavel Veselý podìkoval všem zúèastnìným a pøedali pa-
mìtní medaile ke 100 výroèí vzniku Èeskoslovenska SDH Høensko a starostovi obce Høensko JUDr. Zdeòkovi 
Pánkovi.

Celou doprovodnou akci „Soutìsky“ osobnì provázel starosta obce Høensko JUDr. Zdenìk Pánek. Akce se mimo 
témìø 40-ceti Zasloužilých hasièù úèastnili i okresní starostové OSH Ústeckého kraje a krajský starosta KSH Ústí 
nad Labem Jiøí Henc.

-jk-
publikováno z: https://oshdecin.webnode.cz/news/setkani-zaslouzilych-hasicu-ve-hrensku/

foto: SDH Høensko



OBECNÍ POLICIE
Z bloku Obecní policie Høensko od 29. èervence do 27.srpna 2018

Arogantní øidiè

Dne 31. èervence obdržela hlídka Obecní policie Høens-
ko zprávu, že byl zaznamenán pohyb dvou psù po obci 
bez majitele. Zajištìní psù provedl bleskovì jeden míst-
ní obèan a ve spolupráci s Obecním úøadem Høensko 
byl zjištìn jejich majitel z Rùžové.

Pohyb psù bez majitele

Dne 4. srpna hlídka dohlížela na ètyøi muže , kteøí se vy-
potáceli ze Soutìsky smìrem k nábøeží notnì pod vli-
vem alkoholu. Pøi jejich snaze navštívit na trase další 
restauraci tomuto hlídka OP zabránila a skupinì doporu-
èila pøesunout se co nejdøíve smìrem domù. Po delším 
pøesvìdèování muži od dalšího konzumování alkoholu 
upustili a doporuèení vzali na vìdomí.

Turisté v podnapilém stavu

Dne 31. èervence zasahovala hlídka Obecní policie 
Høensko v místì parkovištì Pod Skálou, kde došlo k 
slovnímu konfliktu mezi øidièem a obsluhou parkovištì,
když se øidiè odmítal podøídit pokynùm obsluze parko-
vištì . Hlídka OP øidièi doporuèila zaparkovat na parko-
višti U Vodopádu a to jako zabránìní v eskalaci konflik-
tu. Øidiè doporuèení hlídky OP respektoval.

sepsal: str. Vlastimil Šárovec

Dne 21. srpna øešila hlídka OP Høensko konflikt mezi 
vietnamskými prodejci, když pøíèinou sporu bylo avi-
zované ukonèení nájemní smlouvy a souèasný prodejce
s tím nesouhlasil. Nìkolikrát za den musela hlídka OP 
spor uklidòovat.

Konflikt mezi prodejci na tržnici

Dne 25. srpna bylo hlídce OP Høensko oznámeno, že se
na Mezní Louce pohybuje kùò bez jezdce. Hlídka OP 
díky místní znalosti vyrozumìla majitele a ten si konì 
odvedl zpìt do ohrady.

Hlídka Obecní policie Høensko øešila trvale pøestupky 
na úseku bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu a 
to i za použití blokovacího zaøízení.

Pøestupky v dopravì

Dne 31. èervence obdržela hlídka Obecní policie Høens-
ko stížnost místní obèanky na hluèné chování posádky 
lodi kotvící ve Høensku a to v noèních hodinách. Vzhle-
dem k tomu, že loï kotví na øece, tak záležitost spadá 
poøíènímu oddìlení Policie ÈR, pøípadnì Státní plaveb-
ní správì. Se stìžovatelkou se hlídce OP Høensko nepo-
daøilo spojit. Nikdo neotvíral.

Dne 31. èervence požádala o pomoc hlídku OP Høensko
obsluha parkovištì na nábøeží a to ve vìci neochoty za-
platit parkovné a to i za cenu použití násilí proti obsluze
parkovištì. Hlídka OP se na místo konfliktu pøesunula 
za použití výstražného zaøízení. Když uslyšeli policejní 
houkaèku od násilí upustili a odjeli na jiné parkovištì. 
Ke zranìní osob nedošlo.

Stížnost místní obèanky

Arogantní posádka vozu

Kùò bez jezdce

Dne 14. srpna øešila hlídka OP Høensko krádež sluchá-
tek na tržnici ve vnitøním Høensku. Pachatelem byla že-
na z Èeské Lípy. Ve snaze znièit dùkazy žena v mžiku 
odhodila vìc do øeky Kamenice. Hlídka OP záležitost 
vyøešila v pøíkazním øízení pokutou zaplacenou na mís-
tì.

Krádež sluchátek na tržnici Významné životní jubileum oslavil náš dlouholetý pra-
covník Obecní policie Høensko pan Vlastimil Šárovec,
který zde pracuje již 23. rok. Osobnì mu pogratuloval
starosta obce Høensko pan JUDr. Zdenìk Pánek.

Významné životní jubileum

Diana Vojtíšková
vedoucí veøejné správy
foto: Diana Vojtíšková



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

v záøí oslaví své jubileum náš obèan

Ladislav Friš
Tomáš Nohejl
Otmar Rolínek
Roman Pluháèek
Daniela Klímová
Lubomír Toušek
Karel Loun
Vladimír Baranèík
Bohuslav Hruška
Vlastimil Paèák ml.
Jiøí Neuman
Jan Vojtíšek
Vladislava Hlinèíková

narozeniny oslaví obèané

Zdeòka Rajmanová a Jiøí Lang
a Martin Daøbujan st.
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 10. øíjna 2018

Zveme všechny obèany 
na volby do Zastupitelstva obce Høensko a Senátu ÈR

které se uskuteèní 
v pátek dne 5. øíjna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 6. øíjna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místo konání voleb v obci Høensko:
– volební okrsek è. 1 

volební místnost se nachází v 1. patøe Obecního úøadu Høensko

KOMUNÁLNÍ 
A SENÁTNÍ VOLBY 2018


