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Slov  taros

      na úvod tohoto mého pøíspìvku do našeho zpravodaje bych Vám chtìl ještì jednou do Nového roku 2016 po-
pøát vše nejlepší a splnìní osobních, rodinných a pracovních oèekávání, k nimž v tomto roce vzhlížíte. 

Vážení spoluobèané,

      Mìsíc prosinec nebyl tak pracovnì hektický než v dobì, kdy naši obec v hojném poètu navštìvují turisté. Pøes-
to po stránce administrativní byl obecní úøad permanentnì zatížen. Jsme pøed dokonèením inventarizace veškeré-
ho movitého i nemovitého majetku obce, což vyžaduje zvýšené pracovní úsilí jak všech zastupitelù obce, tak i pra-
covníkù obecního úøadu. Protože na sklonku loòského roku obec pøevzala zcela nové a lépe funkèní úložištì lodí 
v Edmundovì soutìsce, je nyní tento náš majetek až do velikonoèních svátkù skuteènì dobøe ochránìn. 
     I v tìchto zimních mìsících naši zamìstnanci dochází do soutìsek a provádí zde pravidelnou údržbu. Jde pøede-
vším o opravu zábradlí v obou soutìskách a instalaci nového v tìch místech, kde chybí, aby do zahájení letošní se-
zony byla ještì lépe zajištìna bezpeènost turistù. 

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

starosta 

    V tìchto dnech jsme uzavøeli smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu spolupráce 
Èeská republika  Svobodný stát Sasko 2014 - 2020, kde je Høensko lead partnerem a projektovým partnerem obce 
jsou dobrovolní hasièi Ottendorf. Tento projekt bude trvat do 31. 12. 2018 a týká se pøedevším spolupráce hasièù 
na obou stranách národních parkù Èeského a Saského Švýcarska. 
    Chci Vás ubezpeèit v tom, že permanentnì probíhá intenzivní jednání zamìøené na získání dotací, konkrétnì na 
obnovu dvou mostù v soutìskách, které jsou pro zajištìní turistického ruchu urèující, galerií v Divoké soutìsce a 
opravu místních komunikací. Pøejme si, aby toto naše úsilí bylo centrálními orgány státu vyslyšeno. 



Dvakrát týdnì ožije tìlocvièna bývalé høenské školy. V ÚTERÝ od 18,30 hod. si pøijdou zacvièit dospìlí (ženy i 
odvážní muži). Cvièíme metodou Pilates, tj. „cvièení pro všechny", které rozhýbe, protáhne a posílí celé tìlo. Na-
ším vzorem je J.Pilates, jehož metodu pøevzala cvièební studia témìø na celém svìtì. Tato metoda se také zamìøuje
na zdravotní cviky, které cvièencùm „odhalí" i takové svaly, o kterých ani nevìdìli. Pøesvìdèil se o tom i náš pan 
starosta, který si s námi už také zacvièil a my vìøíme, že jeho sportovní duch ho neodradí od dalšího cvièení, proto-
že jak øekl J. Pilates: „PO DESETI CVIÈENÍCH TO POZNÁŠ SÁM, PO DVACETI CVIÈENÍCH TO NA TOBÌ 
POZNAJÍ DRUZÍ A PO TØICETI CVIÈENÍCH MÁŠ NOVÉ TÌLO". Pøi cvièení používáme balony, gumové šály
a „zavaøovaèky". Cvièením nás po celou cvièební hodinu provází rytmická country hudba ve ètyøech cvièebních 
blocích. 

 TÌLOCVIÈNA HØENSKÉ ŠKOLY 

Ve STØEDU, od 17 hod. je v tìlocviènì hodnì rušno. To si chodí zacvièit dìti s rodièi. I když se unaveným mamin-
kám nìkdy moc cvièit nechce, vždy se zapojí. Tatínkové nám ochotnì pomáhají pøipravit tìžší náøadí a ohlídat jed-
notlivá stanovištì pøi pøekážkových drahách. Samozøejmostí tohoto cvièení jsou i cviky pro rodièe, kterým na op-
látku zase pomáhají dìti. Maminky se pak nìkdy politují slovy „že dnes to byl masakr"… 

 Vavøièková Zdena (603 179 293) 

Dìti, pøevážnì pøedškoláci, již znají cviky i jejich názvosloví. Ke konci cvièení jsou ze svých znalostí zkoušeny a 
ani rodièe nestíhají správnì reagovat na názvosloví zkoušených cvikù. Za odmìnu si vyberou z bonbónové kazety 
oblíbené ovocné karamelky i pro své rodièe, které je pøi cvièení provázeli. Nìkdy zakonèíme cvièení ještì malová-
ním na tváøièky, kdy rodièe malují dìti a naopak, nebo se vrátíme do dìtských let a s dìtmi zatancujeme zapome-
nuté taneèky, „zlatou bránu" apod. Dìti každé cvièení svými nápady èasto protahují, takže nikdy nekonèíme za ho-
dinu, ale mnohem pozdìji.
Vìøím, že v tomto hektickém pøedvánoèním období si všichni cvièenci a rodièe dìtí najdou èas na odreagování v 
tìlocviènì a pøipraví tak své tìlo na vánoèní dobroty. Touto cestou vám všem  cvièencùm i ètenáøùm pøeji krásné 
prožití vánoèních svátkù, hodnì rodinné pohody a v roce 2016 hodnì zdraví a spokojenosti. 

Vánoèní mše ve Høensku
23.12. 2015 se ve Høensku od 16 hodin konala v kostele
Sv. Jana Nepomuckého vánoèní mše, kterou sloužil fa-
ráø Tomáš Kuba. Pøesto, že v kostele není elektrické 
osvìtlení a bylo citelnì chladno, našlo si na tuto vánoè-
ní mši nìkolik obèanù Høenska a Mezné a i nìkteøí náv-
štìvníci z Nìmecka. Faráø Tomáš Kuba za svitu svíèek 
pøednesl motlitbu k Vánocùm a nìkteøí z návštìvníkù 
zazpívali vánoèní chóry podle církevních zpìvníkù. Zá-
vìrem mše popøál faráø Tomáš Kuba všem klidné Váno-
ce a mír v duši.

-zl-



Na tradièní, nikým neorganizovaný výšlap k VÁNOÈNÍMU STOLU HOJNOSTI pod Pravèickou bránu se letos o 
první svátek vydalo témìø 90 osob ze širokého okolí, napø. až z Klenèí u Roudnice n/L. Po tradièní ochutnávce øady
bramborových salátù, chlebíèkù, cukroví a tøeba i domácího uzeného, došlo i na degustaci nejrùznìjších nealko i al-
ko nápojù rozlièných receptur. Na závìr probìhlo obvyklé foto pøímo pod pøevisem Èeských bratøí, kde se opìt set-
kali již tøi generace úèastníkù této krásné tradice. 

 Stùl hojnosti pod Pravèickou

Stùl hojnosti 2015
 Stanislav Køížek

 Mikulášská nadílka
4. prosince se na hasièské zbrojnici ve Høensku konala mikulášská nadílka. Už od 16. hodiny se zde dìti bavily v
programu, který pro nì pøipravila Dance Mission z Teplic, která baví naše dìti již od roku 2009. Na zaèátku je pøi-
vítal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek, který jim popøál pøíjemnou zábavu a také to, aby jim Mikuláš pøinesl nìja-
ký dárek. Tìm dìtem, které prý v roce zlobily øekl, že jim bude držet palce, aby je neodnesl èert. Pøi diskotéce a 
hrách, které probíhaly si  mohly také nechat namalovat na oblièej obrázky. A pak už se objevil Mikuláš s andìlem 
a èertem. Nìkteré dìti se vùbec nebály a klidnì odøíkaly básnièku, nebo zazpívaly písnièku, ale nìkteré se krèily, 
protože se bály èerta. Ten ale na nì letos byl hodný, a když mu slíbily, že už nebudou zlobit, tak je neodnesl.

-zl-, foto J. Lasky











Novoroèní jízda 2016
1. ledna 2016 se vydala od hasièské zbrojnice na svou 
jízdu kolona patnácti vojenských historických vozidel 
spolu s vyznavaèi historické vojenské techniky. Jan Køí-
žek s pøáteli uvaøili novoroèní záchrannou vyproš�ova-
cí èesneèku a novì také Rumfordskou polévku, která se
vaøila za napoleonských válek ze zeleniny a luštìnin po-
dle receptu potomního hrabìte Benjamina Thornsena 
Rumforda (1753 - 1814). 

Odtud se kolona vypravila na Meznou, kde je již netrpìlivì 
oèekávali obyvatelé a chalupáøi. Nemohli se doèkat, až dora-

ku vozidla za asistence psa, který mìl odhalit pøípadné drogy
a kontraband. Na chvílí se kolona zastavila na námìstí u kos-

tela. Mezi tìmi, u nichž se zastavují tradiènì, patøí høenský 
místostarosta Jan Havel. Letos se s ním setkal pøíznivec vo-
jenské techniky starosta obce Rtynì nad Bílinou, Jaroslav 
Liška, který mu popøál k Novému roku. Naposledy se setkali
 ve Høensku po povodni 2013, když  ze Rtynì pøivezl finanèní

Mezi prvními zastaveními je Restaurant Falk. Novinkou le-
tošní jízdy byla celní kontrola, kterou absolvovali všichni. 
Museli vyplnit celní prohlášení a nìkteøí i dùkladnou prohlíd-

dar. U Restaurace Lugano pøivítal kolonu pan Tajbner, které-
mu vìnovali polévku i pro zamìstnance.

zí. O polévky byl letos nebývalý zájem. Všem chutnaly a pøi
jídle se probíraly události dnù minulých, hlavnì Silvestr.

-zl-



 Smutná zpráva
Koncem øíjna zemøel Wolfgang Svoboda, obèan Mezné. Znali ho všichni Mezòáci, hlavnì døíve narození. Jak nìk-
teøí pana Svobodu popsali, ochotnì pomáhal a byl spolehlivý. Mnozí vzpomínali na jeho zahradu, kterou jak v zi-
mì, tak v létì umìl pohádkovì osvìtlit a ke které také patøí jeho poslední projekt „Fontána". Úèastnil se všech akcí,
které se na Mezné konaly. S nìkterými se utkal ve sportovní oblasti pøi volejbalovém klání. Tento sport hrál i za na-
šimi hranicemi ve Wiesbadenu, kde hrál každou sobotu s Èeskou obcí. Ta hraje dodnes, ale bohužel bez nìj.

V úterý 17. listopadu 2015 se s ním pøišli rozlouèit na Mezenský høbitov rodina, spoluobèané a chalupáøi. Spoleènì 
uctili jeho památku. Vyjádøili soustrast pozùstalé rodinì a položili k jeho hrobu kvìty. Za obec se úèastnili této piet-
ní akce i zástupci Obecního úøadu Høensko v èele se starostou JUDr. Zdeòkem Pánkem. Na závìr obøadu si nìkteøí

chalupáøi a kamarádi s Wolfgangem Svobodou symbolicky pøi�ukli jeho oblíbeným rumem. Potom se sešli na kare, 
kde spoleènì zavzpomínali na tohoto svého kamaráda.

-zl-



Sanatorium Europa zahájilo provoz 1. kvìtna 2007 s na-
bídkou léèebnì omlazovacích, estetických a diagnostic-
ko léèebných programù, týmem zkušených odborníkù a 
nejmodernìjší pøístrojovou základnou. Ve stejném du-
chu a za neustálé snahy o rozvoj nabízených služeb v 
souladu s nejmodernìjšími smìry v péèi o zdraví a krásu
funguje i dnes. Naším cílem je komplexní péèe o ženy 
a muže všech vìkových kategorií, kteøí pro zlepšení a 
udržení svého zdraví, krásy nebo úèinný relax hledají 
kvalitu a individuální pøístup. 

Nabízíme též možnost zakoupení dárkových poukazù do
našeho sanatoria. Je vhodný pro každého. Poukaz vysta-
víme na Vámi vybrané služby, nebo ve Vámi zvolené 
hodnotì. Mùžete vybírat z lékaøských, zkrášlovacích èi 
relaxaèních služeb, nebo ze sortimentu zboží z naší pro-
dejny. Pøípadnì je možné vypsat poukaz na vámi zvole-
nou finanèní èástku, za kterou si majitel poukazu sám 
zvolí z nabídky služeb.

Jana Soukupová

Jednou z novoroèních novinek Sanatoria Europa je naše
partnerství s Klubem pevného zdraví VZP ÈR. Do této 
spolupráce vstupujeme s 10% slevou pro všechny èleny
KPZ na služby Sanatoria Europa uvedené v katalogu 
KPZ VZP ÈR. Dále si dovolujeme upozornit klienty 
Sanatoria Europa na výhody pro pojištìnce VZP ÈR z 
programu finanèních pøíspìvkù, které mohou uplatnit i 
po èerpání pøíslušné služby v ordinacích Sanatoria Eu-
ropa:

Nabízíme lékaøské služby vèetnì estetické medicíny, 
kosmetické služby, zdravotní, relaxaèní a lymfatické 
masáže, thajské masáže, masáže lávovými kameny, kou-
pele, tìlové zábaly, manikúru a pedikúru, pøístrojové 
hubnutí, ale napø. také služby psychologa. 

Sanatorium Europa, Pod Doubravkou 13, Teplice. 
Tel.: 603 501 306, 417 532 672, 

e-mail: info@sanatoriumeuropa.eu 

Nejmodernìjší metody kompletního FLEBOLOGICKÉ-
HO (žilního) vyšetøení a následné terapie (sklerotizace)
dopomohou nohám zbavit se nevzhledných žil.

- pøíspìvek až 500 Kè na vyšetøení kožních znamének 
  dermatoskopem v ordinaci lékaøe (týká se dospìlých i 
  dìtí)
- (NOVINKA 2016!) Pøíspìvek až 1 000 Kè na dentální
   hygienu provedenou zubním lékaøem nebo dentální 
   hygienistkou (týká se dospìlých i dìtí). Pøíspìvek se 
   nevztahuje na pøípravky urèené pro dentální hygienu.

Více informací o pøíspìvcích programu se dozvíte na:
 http://www.klubpevnehozdravi.cz/financni-prispevky/

Trápí vás kožní znaménko nebo hnìdé pigmentové 
skvrny? Chcete se zbavit následkù akné èi jiných jizvi-
èek, vadí vám vrásky, výraznì vystupující žilky nebo 
nadmìrnì bující chloupky? Pøemýšlíte o odstranìní ná-
padných žil na dolních konèetinách, operaci oèních ví-
èek, o zlepšení kvality svých vlasù apod.?

Pro vìtšinu estetických zákrokù je ideálním obdobím 
podzim, zima a èasné jaro. Lékaøi totiž vìtšinu z nich 
doporuèují provádìt v dobì, kdy nehrozí pobyt na pøí-
mém slunci a venkovní teploty jsou chladnìjší - je tedy 
pøíznivìjší pro rekonvalescenci.

Lékaøský tým Sanatoria Europa, vybavený dlouholetý-
mi zkušenostmi a nejmodernìjšími pøístroji je pøipraven
vaše problémy øešit na nejvyšší profesionální úrovni a 
bez dlouhých èekacích lhùt. Indviduální pøístup ke kaž-
dému klientovi je zde samozøejmostí.

DERMATOLOGICKÉ PRACOVIŠTÌ Sanatoria Euro-
pa nabízí nejnovìjší postupy øešení zdravotních i este-
tických kožních problémù, ale také moderní omlazovací
metody

CENTRUM VYŠETØENÍ A LÉÈBY CHOROB VLA-
SU Evropské dermatologické akademie pomùže úspìš-
nì urèit a v nadìjných pøípadech také vyøešit problémy 
spojené s rùstem a kvalitou vlasù.

OÈNÍ ORDINACE nabízí vedle komplexního vyšetøe-
ní, preventivních prohlídek a speciálních vyšetøení také 
odstranìní kožních útvarù i stále více žádané kosmetic-
ké úpravy horních víèek.

ZUBNÍ ORDINACE pro dìti i dospìlé je modernì vy-
bavené pracovištì, které se zabývá ošetøením, prevencí 
(dentální hygienou) i estetickými úpravami chrupu.



OBECNÍ POLICIE
 Z bloku obecní policie Høensko za období od 27. listopadu do 30. prosince 2015 

Mikulášská 

Dne 5. prosince v dùsledku hrozby IS. zaèala hlídka 
obecní policie s pravidelnými kontrolami zdroje pitné 
vody pro obec Høensko. Soubìžnì probíhají zvýšené 
kontroly vrtù pitné vody mezi Høenskem a Mezní Lou-
kou.

Zdroje pitné vody

Dne 6. prosince pøi kontrole nábøeží bylo zjištìno, že 
provozovatel obchodu s alkoholem a cigaretami pøed 
èerpací stanicí umis�uje reklamní ceduli typu „A" do 
profilu chodníku, èímž vytváøí jeho zábor. Na tento pøe-
stupek byla upozornìna prodavaèka z obchodu, která 
ceduli odstranila. Pøi dalších kontrolách se toto již ne-
opakovalo. 

Zábor

Dne 4. prosince poøádal místní sbor hasièù Mikulášskou
zábavu pro dìti. Hlídka obecní policie dohlížela na za-
parkovaná vozidla návštìvníkù a na veøejný poøádek ze-
jména v okolí poøádané akce. K žádné mimoøádné udá-
losti v prùbìhu akce, ani po ní nedošlo. 

Dne19. prosince bylo hlídkou obecní policie zjištìno 
zneèištìní veøejného prostranství neznámým pachate-
lem, který vyhodil na odpoèívadle za prostorem U Tøí
domkù ve smìru na Dìèín ètyøi pneumatiky. Jelikož se 
jednalo o ekologicky závadný odpad a hrozilo jeho roz-
šíøení, hlídka OP musela okamžitì zajistit jeho odbor-
nou likvidaci døíve než dojde k jeho rozšíøení v podobì 
založení èerné skládky. 

Zneèištìní veøejného prostranství

Dne 20. prosince pøi kontrole nábøeží, v prostoru napro-
ti kontejnerùm na odpadky hlídka OP zjistila hromadu 
odpadkù, které pravdìpodobnì pocházejí z nìkterého ze
zaparkovaných vozidel minulou noc. Pachatel, místo 
aby odpadky nasypal do kontejneru, který byl vzdálený
asi 10 m, tak je vysypal pod zaparkované vozidlo a od-
jel. Hlídka zajistila úklid a vyèištìní celého prostoru 
pracovní cetou obecního úøadu. (viz.foto) 

Dne 12. prosince telefonicky oznámili dva obèané takø-
ka soubìžnì, že pod zdí u hasièárny jde skupinka turistù 
a házejí dìlobuchy do øeky Kamenice. Hlídka obecní 
policie se pomocí služebního vozidla ihned dostavila na
místo a zjistila, že skupinka cca. deseti mladých turistù 
smìøujících do restaurace Lampièka je sice silnì rozve-
selená, avšak házení dìlobuchù nebylo pøímo zjištìno. 
Pøesto byla tato skupinka hlídkou OP upozornìna na zá-
kaz používání dìlobuchù a petard v obci s výjimkou 
jednoho dne v roce, a to Silvestra. Hlídka skupinku mo-
nitorovala až k restauraci Lampièka. Veøejný poøádek
již nebyl narušen. 

Petardy

sepsal: str. Tomáš Janovec

Za obecní policii pøeji všem obèanùm obce Høensko 
hodnì zdraví, pracovních úspìchù, klid a mír v celém 
roce 2016. 

Dne 13. prosince pøi kontrole nábøeží hlídka OP zjistila 
poškozený elektrický rozvadìè u domu è.p. 10. Dvíøka 
byla vylomena a ležela na vozovce cca. 10 m od rozva-
dìèe. Uvnitø bylo odhaleno pìt nožových pojistek, které
byly pod proudem. Hrozilo zde nebezpeèí úrazu. Hlídka
dvíøka provizornì nasadila, zajistila a oznaèila. Okamži-
tì byla vyrozumìna dispeèerka údržby a oprav el. zaøí-
zení, která poslala technika k odstranìní závady. 

Poškozený rozvadìè

Parkování v zakázané zónì
Dne 13. prosince bylo obecní policí zablokováno vozid-
lo tovární znaèky VW Golf, které parkovalo v zákazu 
ve vodní zónì a ještì bezohlednì pøímo v autobusové 
zastávce. Po zjištìní totožnosti øidièe bylo vozidlo od-
blokováno a pøestupek byl øešen blokovou pokutou za-
placenou na místì. 

Obrovská bezohlednost



Narozeniny

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

v lednu oslaví své jubileum náši obèané
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Ema Bejšovcová
Petra Málková
Vlasta Hrušková
Jiøí Dzurko
Vlastimil Peroutka
Marek Bohatý
Jiøí Havlák
Miroslav Turek

Martin Macák
Štìpánka Malinová
Pavel Hruška
Roman Neuman
Ivana Daøbujanová
Michal Paèák
Vlasta Bauerová
Kateøina Krejèová

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 oslaví obèané

Miroslav Janèí a Karel Taušner
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 29. ledna 2016

TÝDEN   DEN    MÌSÍC 
  2              12.      LEDEN 
  6                9.      ÚNOR 
10                8.      BØEZEN 
14                5.      DUBEN 
18                3.      KVÌTEN 
22              31.      KVÌTEN 
24              14.      ÈERVEN 
26              28.      ÈERVEN 
28              12.      ÈERVENEC 
30              26.      ÈERVENEC 

 TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO ODPADU A VYTØÍDÌNÝCH 
SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI V ROCE 2016 

TÝDEN   DEN    MÌSÍC 
32                9.      SRPEN 
34              23.      SRPEN 
36                6.      ZÁØÍ 
38              20.      ZÁØÍ 
40                4.      ØÍJEN 
42              18.      ØÍJEN 
46              15.      LISTOPAD 
50              13.      PROSINEC  

SVOZ PLASTOVÝCH OBALÙ SVOZ SMÌSNÉHO PAPÍRU 

SVOZ VYTØÍDÌNÉHO SKLA 

výsyp kontejnerù + svoz pytlù podle rozpisu v týdnech: 
2, 6, 10, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50 

výsyp kontejnerù ( svoz pytlù spoleènì s plastovými 
obaly) v týdnech: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39,
43, 47, 51 

výsyp kontejneru v týdnech: 
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 

UPOZORNÌNÍ
Pytle s tøídìným odpadem odkládejte na obcí urèená 
místa veèer pøed svozovým dnem! 

SVOZOVÝ DEN JE ÚTERÝ

Oznámení obèanùm

Obèané, kteøí si dosud nevyzvedli 
 

tak mohou uèinit 
nejpozìji do 28.2.2016

na Obecním úøadì ve Høensku

Tesco poukázky,


