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     tak jsme se koneènì doèkali. Dnes již máme za sebou 25. bøezen 2016, kdy na Velký pátek jsme zahájili turistic-
kou sezonu v soutìskách. Pøestože tento den nám poèasí nepøálo, následující dny, vèetnì velikonoèního Pondìlí, by-
ly natolik sluneèné, že nás navštívilo mnoho turistù. Pohled na plná parkovištì byl pøíjemný a vìøím, že i naši pod-
nikatelé byli se zvýšenou návštìvností Høenska spokojeni. Mohu konstatovat, že až na drobné nedostatky, které se 
nyní øeší (dokonèení chybìjících dílù zábradlí v soutìskách a jejich nový nátìr) má obec letošní sezónu personálnì
zajištìnou, s proškolenými zamìstnanci na všech úsecích naší èinnosti. Tìm novým, kteøí posílili náš kádr, pøeji, 
aby se rychle zapracovali a podávali kvalitní pracovní výsledky. 

Vážení spoluobèané,

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

starosta 

     Rovnìž na Velký pátek v dopoledních hodinách jsme otevøeli vlastní informaèní støedisko, které je skuteènì vku-
sné. Obec tak vytvoøila odpovídající zázemí pro pøijíždìjící turisty, když do souèasné doby jejich návštìvnost zde 
nasvìdèuje tomu, že o získávání kvalitních a objektivních informací bude zájem. Z tohoto místa dìkuji všem, kteøí 
se na rekonstrukci infocentra podíleli, zvláštì pak ing. Puflerovi za krásné øešení interiéru. 
     Tato pozitiva však byla zastínìna zprávou Èeské televize, která na svém 1. programu ve svých hlavních zprávách
ve ètvrtek 31. bøezna 2016 mj. obec Høensko oznaèila jako jednu z pìti dalších obcí v Èeské republice, které se po-
týkají s velkou zadlužeností. Vìøte, že takovéto sdìlení komentátora bylo pro mì šokem. V následujících  hodinách
jsem pøijal mnoho dotazù, abych žadatelùm osvìtlil, co se v obci dìje, nebo� do té doby jsem jako starosta opako-
vanì prezentoval ekonomickou stabilitu a její zdravou kondici. Chci vás touto cestou ujistit, že uvádìná zpráva Èe-
ské televize není objektivní a naopak ji mohu oznaèit za lživou, která nás v oèích veøejnosti poškozuje. Ještì veèer 
31.bøezna 2016 jsem se telefonicky spojil s redaktorkou Èeské televize p. Tachecí a daòovým poradcem ing. Labu-
tou, kterým jsem daný problém s uvedenými nepravdivými údaji sdìlil. Právì s nimi v souèasné dobì øeším pokud 
možno okamžitý zpùsob nápravy vèetnì omluvy, kterou dùraznì od Èeské televize vyžaduji. Není mi jasno, z ja-
kých pramenù potud Èeská televize vycházela, avšak je pouze na ní, aby si je pøed vysíláním ovìøila, což se nepo-
chybnì nestalo. Ještì ve druhé polovinì loòského roku jsme veškeré finanèní závazky vùèi Komerèní bance Dìèín 
splatili, kontokorent a dokonce s pøedstihem i úvìr, který jsme v minulosti uzavøeli na nákup nových lodí v soutìs-
kách. V souèasné dobì žádnému penìžnímu ústavu v Èeské republice nedlužíme by� jedinou korunu, veškeré faktu-
ry a finanèní závazky (mzdy) vùèi našim zamìstnancùm hradíme øádnì a vèas a potud jsme se nikdy nedostali do 
dluhového problému. Jestliže k 31. prosinci 2015, v dobì, kdy obec nemá žádné pøíjmy z provozu soutìsek, jsme 
mìli na korunovém a devizovém úètu celkem 4 838 698 Kè, pak rozhodnì nelze øíci, že se nacházíme v platební 
neschopnosti, jak to bylo Èeskou televizí prezentováno a nelze tak hovoøit o tom, že nejsme dobrými hospodáøi. 

Jaroslava Antonová, vedoucí obecního úøadu

Pøání k jubileu
Minulý mìsíc navštívil starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek 
Jozefa Køiváka který oslavil své významné životní jubileum. 
Popøál mu hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti a pøedal dárko-
vý koš.

     Apeluji tímto na všechny obyvatele Høenska, aby se nenechali tìmito nepravdivými informacemi ovlivnit, když
osobnì se vší dùrazností se zasadím o to, aby byly z naší obce v dohledné dobì sejmuty. 



V pátek 25. bøezna bylo v budovì Obecního úøadu 
Høensko slavnostnì otevøeno informaèní centrum, které
provozuje obec. Starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek pøi-
vítal hosty, kteøí se otevøení zúèastnili - Petra Bendu, øe-

 OTEVØENÍ INFORMAÈNÍHO CENTRA

øeditele Správy Národního parku Èeské Švýcarsko, 
Mgr. Danu Štefáèkovou, vedoucí PR a marketingu Èes-
ké Švýcarsko, o.p.s, místostarostu obce Jana Havla, za-

dat a co nezapomenout navštívit. V prostorách infocen-
tra jsou vystaveny fotografie nejzajímavìjších míst a je
zde možno získat, kromì informací, turistické mapy, 
známky, nebo vizitky a také publikace vztahující se ke 
Høensku. Petr Benda, ocenil tuto snahu a popøál hodnì

stupitele Stanislava Køížka s Romanem Pluháèkem, 
pøedsedu Osadního výboru Mezná Ladislava Zdeòka a 
zamìstnankynì obecního úøadu. Seznámil pøítomné s
tím,  že obec chce informovat návštìvníky, kam se vy-

úspìchù pøi èinnosti. Mgr. Dana Štefáèková také popøá-
la úspìch a ocenila velkou nástìnnou turistickou mapu. 

Informaèní centrum má otevøeno každý den vèetnì ví-

kendù v dubnu od 9.00 do 16.00 hodin, v kvìtnu od 
9.00 do 17.00 a od èervna od 9.00 do 18.00 hodin.

-zl-



 Velikonoce na Mezné
Vzhledem k tomu, že pátek 25.3. byl státním svátkem, pøijela èást chalupáøù na Meznou už ve ètvrtek odpoledne,
zbytek dorazil v pátek. Veèer jsme se sešli v našem „Kulturáku", abychom projednali prùbìh velikonoc a další pro-
blémy, které se nahromadily v prùbìhu zimy. Jako první se probíraly finance na organizování akcí tohoto roku. Èa-
rodìjnice, pøíjezd léta, louèení s létem a chalupáøské pøedèasné vánoce. Dalším programem domlouvání byla sobot-
ní oslava padesátin Ilony Smoligové a sedmdesátin Vaška Tourka. A pak se stanovil zaèátek velikonoèní pondìlní 
„šlehaèky", která zaèala u Pánkù. U nich jsme se sešli za krásného poèasí v hojném poètu, už v 8 hodin. 

Po provedení exekuce na zde pøítomných kráskách a odpovídajícímu obèerstvení, které nahrazovalo u nìkterých 
zanedbanou snídani, jsme pokraèovali po dalších mezenských chalupách, nevynechali jsme ani znovu po zimì 
otevøené penziony. Èas na návštìvu všech chalup se rychle krátil, takže poslední dvì chalupy a penzion Na Vyhlíd-
ce jsme navštívili až po dvanácté hodinì. 

Díky tomu a díky všeobecné únavì se nemohlo uskuteènit pùvodnì plánované zakonèení velikonoc za pøítomnosti 
našich druhých polovièek v „Kulturáku", ale to probìhlo v úplné spokojenosti ve výše uvedeném penzionu. Vzhle-
dem k sluneènému poèasí a vstøícnosti všech navštívených, se velikonoèní svátky opravdu vydaøily a všem se líbily. 

-jh-



Zajímavá podívaná 
Ve ètvrtek 16. bøezna byli høenští hasièi nápomocni pøi 
obnažení pískovcových kostek na labském nábøeží, kdy 

EVT Svitavy. V poslední dobì se u nás vystøídalo hod-
nì stavební techniky, ale jeøáb, který uzvedne 200 tun a
skládal témìø ètyøicetitunový bagr, byl ve Høensku vù-
bec poprvé.  

-jk-va bøehu v místì, kde kotví osobní lodì jak Labské pla-

byla využita hasièská Tatra. Den nato odpoledne, byl 
ve Høensku na nábøeží na komunikaci I/62 omezen pro-

voz. Tìžkotonážním jeøábem tam k øece Labi byl spou-
štìn nìkolikatunový bagr. Cílem bude zpevnìní a úpra-

vební spoleènosti, tak i nìmecké lodì. Investorem sta-
vebních úprav je Povodí Labe s.p. a realizaèní firmou je



38. roèník pochodu Okolím jarního Høenska rekordní 
Sbor dobrovolných hasièù Høensko letos poøádal první bøeznovou sobotu tradièní pochod Okolím jarního Høenska. 
Trasa témìø osmnáctikilometrového tradièního pochodu se každý rok mìní tak, aby pravidelní návštìvníci akce po-
znali vždy jinou krásnou èást naší krajiny. Letos trasa vedla pøes Rysí stezku na Mezní Louce, která byla loni na ja-
øe oficiálnì otevøena. I když poèasí na zaèátku jara bývá nestálé, podaøila se „objednavka" a první bøeznová sobota 
byla krásným sluneèním dnem, pøestože pršelo v pátek a pak opìt v nedìli. I to byl jistì jeden z aspektù proè letošní
roèník zaznamenal rekordní úèast návštìvníkù. Na hasièárnì si pøevzalo startovní prùkazy s popisem a mapkou tra-
sy rovných 288 úèastníkù. 

poslední a "uzavírající" pochodnícipøijeli i hasièi z Ottendorfu

ovìøit si smìr kudy jít a vesele vyrazit

prostudovat trasu a propoziceprostudovat trasu a propozicezaregistrovat se k pochodu



Bìhem celé akce se o turisty staral pìtadvacetièlenný personál høenských hasièù rozdìlen do nìkolika pozic a kon-
trol. Start, dvì prùbìžné kontroly, jedna tzv. tajná kontrola, dvì prùchozí pozice a cíl. Na tajné kontrole bylo pro 
úèastníky akce obèerstvení s posezením. Pro pochodníky byly pøipraveny buøty na oheò, teplé i studené nápoje a 
120 litrù gulášové polévky s chlebem, která se vydala z polní kuchynì„do dna". 

Letošní 38. roèník pochodu byl zamìøený v rámci programu 
Interreg VA na místa èastých zásahù záchranných jednotek. 
Na závìr nutno øíci, že tento pochod se svojí dlouholetou tra-
dicí, je nejvìtší turistickou akcí poøádanou každoroènì v naší 
obci. -jk-

foto: Jiží Laskoš, -zl-

tajná kontrola obèesrstvení je pøipraveno

opékání buøtù posezení k obèerstvení

sdìlení dojmù do kroniky



Sezóna za dveømi, pøípravy vrcholí 

Z èinnosti hasièù

Letošní sezóna klepe na dveøe, pøípravy vrcholí v plném proudu. To platí i pro hasièe - jak velké, tak i malé. „Hasi-
èata" èeká opìt sezóna plná soutìží. První bøeznovou sobotu se všichni sešli a vyjeli na Mezní Louku umýt, jako již
tradiènì, obecní parkovištì. Bìhem celého dne si dìti osvìžily práci s hasièským vybavením, dospìlí provìøili vý-

-jk-
foto SDH Høensko

jezdovou techniku a spoleènì odkopali odvodòovací žlab a umyli celou plochu parkovištì. Bìhem celé akce se 
opékaly buøty, podával horký èaj a káva. 

-----------------------------------------------------------------





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

Krádež hodinek

Dne 1. bøezna pøi kontrole veøejného poøádku v obci by-
lo zjištìno, že za prodejním stánkem na parkovišti WC 
je nastrkaná hromada igelitù a obalù od zboží. K úklidu 
byla hlídkou obecní policie vyzvána vietnamská žena 
zahajující prodej v tomto stánku. Rovnìž byl o nepoøád-
ku vyrozumìn nájemník celé parkovací plochy. Do dvou
dnù byl nepoøádek uklizen. 

Tentýž den byla zjištìna èerná skládka v prostoru mezi-
pásma. Jednalo se o polystyrén a igelitové obaly v pros-
toru pøed bývalou smìnárnou. Tento stav byl hlídkou 
OP tlumoèen úklidové èetì Obecního úøadu Høensko a 
ta provedla úklid prostoru. Pachatele skládky se nepoda-
øilo zjistit. 

Èerná skládka

Dne 28. února v 11.00 hod. obdržela hlídka obecní po-
licie informaci, že ve vnitøním Høensku došlo u prodej-
ního stánku ke krádeži hodinek. Hlídka se dostavila do 
uvedeného prostoru, kde byl shluk vietnamských pro-
dejcù. Ti však vytvoøili takový zmatek a chaos, ale pa-
chatele neoznaèili. Nedalo se ani zjistit co se vlastnì 
ztratilo a kdo byl poškozený. Nikdo ani nedokázal urèit,
kterým smìrem pachatel zmizel. 

ka Høenska, že její dìti nalezly poblíž cesty od restaura-
ce Falk ke høbitovu nìjaké fe�ácké doupì s injekèními 
støíkaèkami. Celý prostor byl hlídkou OP prozkoumán 
a bylo zjištìno, že cesta až ke høbitovu, a to hlavnì v je-
jí støední èásti, je zneèištìná papírky, obaly od bižutérie,
plechovky od piva a coly. V jedné èásti, pod pøevisem 
byla dokonce vìtší hromada bordelu a zde bylo naleze-
no nìkolik použitých injekèních støíkaèek. Ty byly oka-
mžitì hlídkou OP zlikvidovány a úklid celé cesty prove-
dla v následujících dnech èeta OÚ Høensko.

Dne 10. bøezna v odpoledních hodinách byla pøi kontro-
le prostoru vnitøního Høenska zjištìna skupinka stánko-
vých prodejcù, jak pøed Pegasem hrají karty. Hlídka OP
karbaníky vyzvala k ukonèení hry a opuštìní tohoto 
místa. Výzvì strážníka bylo uposlechnuto.

Dne 2. bøezna pøi kontrole veøejného poøádku v obci 
zjistila hlídka za prodejními stánky ve vnitøním Høens-
ku znaèný nepoøádek v podobì vyházených obalù od 
prodaného zboží a igelitových tašek v jejichž obsahu se 
nacházela silnì páchnoucí hnìdá hmota. Všichni prodej-
ci tìchto stánkù byli vyzváni k okamžitému úklidu toho-
to zapáchajícího nepoøádku s termínem do tøiceti minut.
Po uplynutí této doby byla provedena kontrola a vše by-
lo odklizeno ve vietnamských autech a pøipraveno k od-
vozu. 

Nepoøádek za stánky

sepsal: str. Tomáš Janovec

Pøi kontrole nábøeží dne 4. bøezna bylo zjištìno zneèiš-
tìní komunikace od domu è.p. 122 až k è.p. 78. Pùvod-
ce zneèištìní se podaøilo vyhledat a ten komunikaci po
upozornìní hlídky OP uvedl do pùvodního stavu a bah-
no odklidil. 

Zneèištìná komunikace

Zase karban
Nepoøádek

Vodní zóna: pøi kontrole bylo zjištìno nad vodárnou u 
prvního vrtu zaparkované vozidlo tov. zn. Audi turisty 
SRN. Po zjištìní totožnosti a souhlasu pøestupce se za-
placením uložené pokuty zaèal muž vytváøet neskuteè-
né prùtahy a vymýšlet rùzné vìci. Telefonicky se spojil 
s policií SRN a s agenturou pro styk se zahranièím. Po-
tom zaèal tvrdit to, co pøed pár okamžiky popíral a za-
èal sehrávat podivné divadlo. S pokutou však souhlasil.
Cca. po dvou hodinách øešení zaèal tvrdit, že nic nepro-
vedl, a tedy s pokutou nesouhlasí. Celý pøípad byl pøe-
dán správnímu orgánu k doøešení. Tak, jak stanoví zá-
kon o pøestupcích. Doufejme, že se pan øidiè ze SRN 
dostaví. 

Øidiè???

Dne 7. bøezna pøi kontrole nábøeží bylo zjištìno ložisko 
nepoøádku hranièící se založením nepovolené skládky 
vedle domu è.p. 10 v prostoru nábøeží. Jako pùvodce té-
to skládky byla zjištìna žena, která na základì výzvy 
hlídky OP skládku do týdne odvezla. 

Nepovolená skládka

Dne 17. bøezna byl v obci Høensko nalezen obèanský 
prùkaz 23 letého muže z Dìèína. Hlídka OP Høensko se
spojila s Mìstskou policí Dìèín a muž byl vyrozumìn, 
kde se jeho obèanský prùkaz nachází, a kde si jej mùže
vyzvednout. Ani po pìti dnech se neozval, proto byl na-
lezený obèanský prùkaz pøedán orgánu, který jej vysta-
vil, Magistrátu Dìèín. 

Ani si jej nepøišel vyzvednout 

Dne 19. bøezna v 9.35 hod. ohlásil vietnamský majitel 
tržnice ve Høensku, spojené s parkovištìm, že mu v ran-
ních hodinách øidièka jedoucí do zamìstnání pøi parko-
vání vozidla na soukromém pozemku povalila železný 
plot. Plot se svalil dominovou reakcí v délce 15 ti metrù
a plnou váhou padl na hlavy trpaslíkù a dalších rùzných
sošek. Škoda byla tak veliká, že jí prodejce vyèíslil na 
10 000 Kè. Vzniklá škoda bude øešena obèansko právní
cestou. 

Masakr trpaslíkù 

Dne 7. bøezna ve 14.30 hod. telefonicky oznámila obèan-
Fe�ácké doupì



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 naši obèané

Miroslav Smoliga
Anna Toušková
Helena Havláková
Anna Èešpivová
Emilie Vrzalová
Petr Malina
Jiøí Èešpiva
Vìra Zárubová

narozeniny oslaví obèané

Jarmila Parohová a Josef Èerný
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 29. dubna 2016

POZVÁNKA

 Obecní úøad Høensko

zveme Høenèáky a Mezòáky 
do Edmundovy soutìsky na

 sobotu 23. dubna 2016 od 13.00 hodin 
u Srubové stavby

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2016
v

Zpøíjemnìní prostøedí v obci
S nastupujícím jarem se obecní úøad snaží zpøíjemnit prostøedí v obci. Jako první bylo instalováno na labském ná-
bøeží 50 kvìtináèù, které byly osázeny firmou HiT FLORA s.r.o. kvìtinami. V prùbìhu roku budou o nì peèovat
pracovníci nádvorní èety obecního úøadu. 

Jak ten èas letí .....
Pøed pìti lety 31. bøezna 2011skonèila platnost papíro-
vé bankovky v hodnotì 50 Kè vzor 1994 a 1997. Pade-
sátikoruna jako státovka se stala souèástí penìžního 
obìhu krátce po vzniku samostatného Èeskoslovenska 
v roce 1919. Pozdìji od roku 1929 - již jako bankovka 
- obíhala v rùzných podobách až dodnes. Nejdéle se v 
obìhu udržela padesátikorunová bankovka vydaná v 
roce 1965, která platila až do roku 1991.

-zl-


