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     již mílovými kroky se blíží den 25. bøezna 2016, kdy zahájíme turistickou sezónu ve Høensku. Nepochybnì na 
Velký pátek se vedle turistù, kteøí k nám rádi pøijíždìjí, tìší též i naši podnikatelé a všichni, kteøí zajiš�ují provoz 
našich soutìsek. 

Vážení spoluobèané,

     V této dobì finišují poslední pøípravy, abychom po všech stránkách byli pøipraveni, které jsem podrobnì nastí-
nil v minulém èísle našeho zpravodaje. Spouštíme zahájení výbìrového zaøízení na rekonstrukci dvou mostù v sou-
tìskách a je jasné, že na pøelomu mìsíce bøezna a dubna tohoto roku jako první zapoènou práce na opravì mostu v 
Divoké soutìsce. Tím nepochybnì v tomto místì dojde k èásteènému utlumení návštìvnosti, avšak naší snahou je, 
aby práce na tomto úseku byly završeny bìhem necelých dvou mìsícù. 

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

starosta 

    Ještì v této sezónì pøipravujeme celkem tøi zcela nová pøekvapení, která chceme zrealizovat v prostoru Edmun-
dovy soutìsky. Mám za to, že se všem budou líbit, avšak konkrétní budu až v dobì, kdy bude znám pøesný termín 
její postupné realizace. 
    V této souvislosti bych se chtìl zmínit o milém setkání s malými hasièi, které se uskuteènilo na radnici dne 
23. února 2016. Pøi této pøíležitosti, za pøítomnosti starosty sdružení hasièù Stanislava Køížka a vedoucího oddílu 
mladých hasièù Ládi Friše, jsem jim podìkoval za vzornou reprezentaci naší obce. Na závìr zcela neformální be-
sedy, do níž se aktivnì zapojily též maminky pøítomného „potìru", jsem jim pøedal drobné dárky, avšak zcela 
funkèní, které budou moci pøi svých závodech a soutìžích využívat. 
    Již tento pátek 4. bøezna 2016 absolvujeme pøijetí na Státním fondu životního prostøedí v Praze, kde budeme 
podrobnì prezentovat žádost obce o dotaci na obnovu galerií v Divoké soutìsce. Naším úsilím je právì po této 
konzultaci ještì v mìsíci bøeznu tohoto roku, pøíslušnou žádost podat. Pokud by nám bylo vyhovìno, šlo by o vel-
ký krok pøi postupném dokonèování obnovy našich soutìsek, které si naši trvalou pozornost nepochybnì zaslouží. 
    Na závìr Vám chci sdìlit, že poèínaje svátky velikonoèními chceme obnovit provoz místního infocentra, a to 
samostatnì, ve vlastní režii. Z tohoto dùvodu se nyní v jeho prostorách provádí rozsáhlá rekonstrukce zamìøená na
úsilí, aby se infocentrum stalo dùstojným a reprezentativním stánkem naší obce. 

Jaroslava Antonová 
vedoucí obecního úøadu

Pøání k jubileu
Jak je již delší tradicí popøát jubilantùm, minulý mìsíc pøijal sta-
rosta obce JUDr. Zdenìk Pánek na úøadì první únorovou jubilant-
ku, paní Ilonu Smoligovou, která oslavila své významné životní 
jubileum. Popøál jí hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti a pøedal 
dárkový koš. Druhou jubilantku paní Jiøinu Podhradskou navští-
vil spoleènì s vedoucí obecního úøadu Jaroslavou Antonovou na
její pøání v jejím domovì. Rovnìž i jí popøál pevné zdraví, štìstí,
spokojenosti a také pøedal dárkový koš. 



Èeské Švýcarsko, únor 2016 – Národní park Èeské Švýcarsko se zúèastnil letošního roèníku soutìže Døevìná stav-
ba roku, poøádaného nadací Døevo pro život. Do soutìže se pøihlásil s dìtským høištìm na Mezní Louce, jemuž do-
minuje ètyøi metry vysoký a patnáct metrù dlouhý model Pravèické brány z akátového døeva. Dìtské høištì, jehož 
zhotovitelem je firma Tomovy parky, vzniklo v roce 2015 a navazuje na nauèný areál Rysí stezka realizovaný v 
témže roce.
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Èásteènì publikováno z Oficiální internetové stránky NP Èeské Švýcarsko (http://www.npcs.cz)

V období od 15.2. do 26.2.2016 bylo možné na http://www.drevoprozivot.cz hlasovat pro toto høištì hlasovat v ka-
tegorii Døevìná høištì - velká 2016. Výsledky budou oznámeny 17.3.2016 na slavnostním vyhlášení vítìzù Døevo-
stavby roku 2016, které se koná 17.3.2016 ve Køtinách u Brna a zveøejnìny na tomto webu, Facebooku a v dalších
médiích. Konkurence je velká, ale høištì na Mezní louce není bez šancí. Informaci, jak v soutìži dopadlo, pøinese-
me v pøíštím vydání Zpravodaje.

Høištì na Mezní louce v soutìži Døevìná stavba roku



mít dobrý prospìch. Podle jejich slov se jim to daøí. Jinak by je jejich velitel p. Friš na soutìž nepustil. Jejich zážit-
ky ze soutìží, kterých se zúèastnily, také pøispìly k pøíjemné atmosféøe. Nejbližší akcí bude spoleèné setkání v sou-
sedním Nìmecku se zamìøením na tvoøivost k Velikonocím. Nabídly, že v letní sezónì pomohou obci s nìkterými 
èinnostmi, jako napøíklad úklidem cest do soutìsek. Starosta JUDr. Zdenìk Pánek jim podìkoval za nabídku, kterou
urèitì obec využije. Nabídl jim pomoc obce pøi zabezpeèování jejich soutìží, které plánují. Odpolední setkání s vý-
borným a chutným pohoštìním, které dodala paní Paèáková bylo velmi pøíjemné. Na závìr jim starosta popøál hod-
nì úspìchù v letošních soutìžích a slíbil, že se na nìkterou pøijede podívat.

Setkání starosty s hasièaty
V úterý 23. února se sešel starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek s malými hasièaty. Pozval je, aby jim podìkoval za
jejich loòské úspìchy, které dosáhly v soutìžích zamìøených na hasièský sport. Po pøivítání a krátkém rozhovoru 

jim pøedal dárky, helmy, které jim urèitì pomohou pøi sportu. Dosud si je musely na soutìžích pùjèovat od jiných
družstev v soutìži. Mìly z nich radost. Panu starostovi podìkovaly a seznámily ho s tím, co a v jakém rozsahu tré-
nují, jak èasto a kolikrát v mìsíci. Kromì tréninkù je však jednou podmínkou na soutìžích také to, že ve škole musí 
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UPOZORNÌNÍ NA ZMÌNU ÈASÙ!!!

Tentokrát se zaèíná ve Høensku na nábøeží,
pak jede kolona dál na Horní Høensko, 

do Mezné a na Mezní Louku

HØENSKO

V sobotu 2. dubna 2016



OBECNÍ POLICIE
 Z bloku obecní policie Høensko za období od 30. ledna 2016 do 26. února 2016 

Parkovištì není WC

Tentýž den bylo pøi obchùzce vnitøním Høenskem zjištì-
no vozidlo Mercedes Sprinter ze kterého se chystal viet-
namský øidiè zahájit prodej zeleniny. Jako tržní místo si 
vybral komunikaci naproti bývalému Pegasu. Okamžitì
byl vykázán z místa, kde navíc ohrožoval místní dopra-
vu. Odjel na soukromý pozemek. 

Dne 3. února pøi pravidelné obchùzce obcí nahlásili 
místní obèané hlídce OP nefungující veøejné osvìtlení v
prostoru od trafostanice u soumostí Janov až k restaura-
ci Lampièka. Tato závada byla okamžitì pøedána fì. kte-
rá se o veøejné osvìtlení v obci stará a provádí jeho 
opravy a údržbu. Následující den byla závada odstranì-
na a všechna svìtla svítila ke spokojenosti obèanù. 

Vadné veøejné osvìtlení

Dne 30. ledna byli hlídkou Obecní policie spatøeni dva 
muži, jak se na obecním parkovišti za è.p. 105 chystají 
pøes zábradlí moèit do øeky Kamenice. Tento akt byl 
hlídkou OP vèas pøerušen, pøesto však došlo k èásteèné-
mu zneèištìní parkovištì a nohavice staršího muže. Poté
byli oba z prostoru parkovištì vykázáni. K moèení jim 
byla doporuèena toaleta v restauraci, ve které se napájeli
pivem. 

Dne 8. února pøi kontrole úseku Høensko  Mezní Louka 
byla u posledního vrtu zablokována dvì vozidla parku-
jící v zákazu a to jedno obèana SRN a druhé problémo-
vého obèana ze Švýcarska. Ten se pokusil se zabloko-
vaným vozidlem ujet, což se mu však nepodaøilo. K za-
jištìní dùkazù poškozeného blokovacího zaøízení a poš-
kození samotného vozidla byla pøivolána PÈR. Dále 
musela být k vozidlu pøivolána i fa. Aneva, která prove-
dla odborné vyproštìní botièky z vozidla. Pøestupce za-
platil blokovou pokutu na místì a navíc veškeré nákla-
dy za poškození vìcí. 

S botièkou se nejezdí

Dne 20. února nahlásil místní obèan obce krádež jízdní-
ho kola, ke které došlo ze soukromého pozemku, který 
je navíc oplocen. V obci byl spatøen v kritickou dobu 
podezøelý muž, který na podobném kole odjíždìl ke stá-
tní hranici SRN. Návrat tohoto muže již nebyl nikým 
zaznamenán. Apeluji na obèany: v pøípadì, že zjistíte, 
že se po vašem pozemku pohybuje jakákoli cizí osoba, 
tak ihned volejte OP, a není-li k dispozici, tak PÈR tel. 
158. Rozhodnì s vetøelcem nebojujte. 

Dne 4. února v 11 hod. požádala o pomoc obsluha par-
kovištì Imbis nad Hotelem Labe, a to ve vìci turisty, 
který si zaparkoval vozidlo a odmítal zaplatit parkovné. 
Tento chytrák zde parkoval již minulý týden po dobu 
3 hod. a obsluze parkovištì ujel bez placení. Po pøíjez-
du hl. OP na místo se øidiè pøedstavil jako státní zamìst-
nanec z Holandska a chtìl si hned podávat ruku, což by-
lo odmítnuto! Když mu bylo hlídkou vysvìtleno, že se 
nachází na øádnì oznaèeném placeném parkovišti a za 
užití místa musí zaplatit, urazil se a odjel na parkovištì 
WC za OÚ, kde nebyla žádná obsluha. 

Parkovat a neplatit, to nejde

sepsal: str. Tomáš Janovec

Tentýž den se na služebnu OP dostavil turista SRN, a to
ve vìci poškozené hraèky vrtulníku, který údajnì koupil
u vietnamské obchodnice ve vnitøním Høensku již pøed 
týdnem. Poškozenou hraèku chtìl vymìnit v rámci rekla-
mace. Jelikož však nemìl doklad o zakoupení zboží, 
Vietnamka mu reklamaci neuznala. V doprovodu hlídky
OP se podaøilo vietnamskou prodejkyni pøesvìdèit a ta 
v rámci dobrých obchodních vztahù s turisty vrtulník 
vymìnila za nový plnì funkèní. K velké spokojenosti 
zákazníka! 

Uznaná reklamace

Škodná v obci

Prodej na zakázaném místì

Pozor na reklamy typu „A". Na každou reklamu umístì-
nou na komunikaci v katastru obce Høensko, musí být 
patøièné povolení vystavené na obci. 

Upozornìní



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 bøeznu oslaví své jubileum náš obèan

Jana Køížková
Miroslav Dvoøák
Sebastian Král
Pavlína Volginová
Ivana Stárková
Otto Hlaváèek
Renata Bohatá
Nicol Neumanová
Ilona Zdeòková
Matìj Prokop
Kristina Herainová
Vlastimil Paèák
Josef Petrišèák

narozeniny oslaví obèané

Jozef Køivák



Mìsíèník obecního úøadu Høensko reg. èíslo MK ÈR E12244 

 Vydavatel: obec Høensko, Høensko 71, IÈ 261351 Místo vydání: Høensko Den vydání: 4. bøezen 2016

 Redakèní rada: redaktor Zdenìk Ledašil -zl-;  Jan Køížek -jk- ; Jaroslav Heneberk -jh-

 Kontakt::   602 414 220 e-mail: ledasil@volny.cz

DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 26. bøezna 2016

Podìkování ze Slovenska
Dobrý deò,

 Ivan Rehák 
(e-mail s podìkováním je k dispozici na obecním úøadì)

pred pár dòami som poprosil váš úrad o zaslanie vašej vizitky. Dnes mi prišla zásielka. Ve¾mi ïakujem. Ne-
nachádzam slov. Urobili ste mi rados�. V dnešnej dobe urobi� niekomu rados� je vzácnos�. Prajem vám, 
abyste stretali len takých ¾udí, èo budú ochotní ju urobi� aj Vám. Presne ste vystihli, èo môže urobi� rados�
Máte krásnu vizitku. Ïakujem aj pánovi starostovi. Bude ozdobou zbierky. Som vám vïaèný. Už len to, že 
ste sa mi ozvali, ma potešilo. To potešenie sa mi akosi v poslednej dobe vyhýba. Za dva roky som absolvoval 
sedem operácií a je to horšie a horšie. Nieèo sa nepodarilo, implantát na jednom kolene neposlúcha. Tá mo-
ja zá¾uba mi prináša potešenie, Neverili by ste, aký je problém získa� vizitku, alebo len otlaèok obecnej pe-
èiatky. S prianím pekného dòa aj všetkých ïalších, 

Omezení pøístupu do Divoké soutìsky

Ve dnech od 25.bøezna 2016 do 29. dubna 2016 bude provádìna generální oprava mùstku v horní èásti Divoké 
soutìsky. Pøístupová stezka od Mezní Louky bude v tuto dobu uzavøena. Navštívit Divokou soutìsku lze bez ome-

zení ze smìru od Edmundova soutìsky. Lodièky poplují tam a zpìt za cenu jednoho smìru. Výstup na Meznou a 
dále na Pravèickou bránu, nebo smìrem na Hájenky je bez omezení. Vìøíme, že vzniklou situaci pochopíte, nebo� 
od tohoto nutného zásahu do tìlesa mostu bychom museli zcela, a to natrvalo pøechod pøes Kamenici v této èásti 
Divoké soutìsky znepøístupnit.

Robert Drnovec
vedoucí hospodáøské èinnosti


