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vo místos
sty

Slo  taro

     již dlouho jsem se tìšil na okamžik, až náš pan starosta odjede na dovolenou a já Vám budu moci sdìlit mnoho 
svých myšlenek. 

Vážení spoluobèané,

Jan Havel
místostarosta

     1. chtìl bych podìkovat èlenùm naší obecní policie za pøíkladnou souèinnost se Sdružením dobrovolných hasièù 
pøi odstraòování následkù po èervnových pøívalových deštích. Podìkování èlenùm naší hasièské jednotky by v této 
formì bylo málo, jelikož je jim jistì celá obec vdìèná za jejich neustálou døinu a pomoc. 
     2. pøeji Vám všem vše nejlepší a spoleènì se budeme tìšit na návrat našeho pana starosty. 

Pøístøešek v Soutìskách
V Edmundovì soutìsce u horního pøístavištì byl zhoto-
ven nový pøístøešek, který nechala obec novì zhotovit
podle dobové fotografie. Návštìvníci mají možnost jej 
využít pro odpoèinek, posezení, nebo jako úkryt pøed 
deštìm i sluncem. Návštìvníci, kteøí jím procházeli oce-
nili, jak pìknì je provedený. Ocenìní zaslouží i firma 
Baòka z Èeské Kamenice za kvalitnì odvedenou práci. 
Tímto obec opìt pøispìla ke zpøíjemnìní prostøedí pro 
turisty, kteøí k nám zavítají.

-zl-
foto: Jaroslava Antonová

Jaroslava Antonová, 
vedoucí obecního úøadu

Pøání k jubileu

Minulý mìsíc pøijal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek 
na obecním úøadu Vladimíra Zdeòka, který oslavil své 
významné životní jubileum. Popøál mu hodnì zdraví, 
štìstí a spokojenosti a pøedal dárkový koš.



Po turistické stezce Høensko - Janov, když byla nová s 
novým zábradlím, už prý chodil Petr Frömmel jako mla-
dý na zábavy do Janova. Pak nastal èas, kdy pùsobením 
pøírodních i nepøírodních vlivù došlo k devastaci záb-

Když se ruka k ruce... 

radlí a uzavøení stezky z pohledu Klubu èeských turistù. 
Byli to právì janovští turisté, kteøí pøed tøemi lety stez-
ku obnovili a již dva roky jí peèlivì udržují. Dnes patøí 

podìkování vedení obce Høensko. To totiž nejen opravi-
lo zábradlí, ale také slyšelo na naše volání, že je  to víc,
jak dvacetiletá ostuda cestovního ruchu v naší oblasti. 

No a když se ruka k ruce vine a spojí se pod vedením pa-
na starosty JUDr. Zdeòka Pánka, vedením úøadu - Jaruška
Antonová s Národním parkem - tedy Václavem Nièem a 
odborem KÈT Janov, pak se z toho vyklube dílo hodné

pochvaly. Zábradlí høenští kluci svaøili, janovští turisté 
obrousili a natøeli a všichni s pocitem dobøe odvedené a 
prospìšné akce se rozešli. A tak to má být. 

Dìkuji Vám pøátelé.
 Bc. Richard Vech 
pøedseda odboru KÈT Janov 

Vrt na Suché Kamenici
Pøed nedávnem jsme psali ve 
Zpravodaji o vodì, která uni-
kala z vrtu na Suché Kame-
nici. Povrch kolem vrtu je 
nyní upraven a voda je odvá-
dìna do koryta Suché Kame-
nice. Je otázka, jestli je toto 
øešení, nechat vodu, která je 
pravdìpodobnì kvalitní,  jen volnì odtékat. -zl-



Ve dnech od 16. do 19. èervna 2016 se konal v  Èeské 
Kamenici XVII. mezinárodní hudební festival decho-
vých orchestrù z ÈR, Nìmecka, Slovenska, Polska a
Maïarska. Zároveò s jejich vystoupením se pøedstavi-
ly i mažoretky. V programu tohoto festivalu jsou i vys-
toupení v okolních mìstech a obcích. Mezi nimi bylo
i Høensko. V sobotu 18. èervna 2016 se zde pøedsta-
vily tøi dechové orchestry se ètyømi soubory mažoretek.
Stejnì, jako v minulých letech, tak i letos poèasí nebylo
ke koncertu moc pøívìtivé. Dopoledne to vypadalo, že 
bude sluneèné, ale postupnì se zatáhlo a zaèalo pršet.
S ohledem na to, že nástroje by nemìly zmoknout, za-
chránil vše pøístøešek  Restaurace U kostela, kam se or-
chestry mohly uchýlit. Naštìstí se postupem èasu poèa-
sí alespoò trochu umoudøilo, takže mažoretky mohly 
vystupovat na prostranství u kostela aniž by mokly. Po 
úvodních skladbách starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek
krátce uvedl koncert. Seznámil pøítomné návštìvníky a
turisty s tím, kdo bude vystupovat a popøál pøíjemnì 
strávené odpoledne. 

 Koncert dechových hudeb

Jako první vystoupil soubor Orkiestra Deta TON z Les-
zna v Polsku s dirigentem Marianem Kempinskim. His-
torii orchestru je možné rozdìlit do dvou etap. První v 
letech 1933-1998, kdy orchestr vystupoval pod záštitou
Nemocnice pro duševnì choré v Koscianì a druhé od 
roku 1999 dodnes, kdy orchestr vystupuje jako nezávis-
lé sdružení. S sebou pøivezl také své mažoretky. Ty za-

èaly své poèáteèní vystoupení kvùli dešti také v pøís-
tøešku. Potom, když pøestalo pršet, pokraèovaly na pro-
stranství pøed kostelem.

Vystoupení mažoretek pøihlíželo i pøes nepøízeò poèasí 
hodnì divákù, kteøí odmìòovali jejich vystoupení pot-
leskem.

S nimi vystoupily mažoretky TOM Krokodýl Ostrava, 
který má za sebou patnáctiletou bohatou èinnost a je 

Absolutním mistrem svìta pro rok 2013, 2014 a Mist-
rem Evropy pro rok 2015. Je také držitelem titulu otev-
øených mistrovství Polska a Maïarska a držitelem titu-
lu Absolutní Mistr ÈR pro rok 2015.



Dalším vystupujícím byl maïarský Dechový orchestr 
Etüd fúvószenekar z Budapešti s dirigentem Sántou Fe-
rencem.  Dechový orchestr Etuda vznikl v èervnu 2012 
z èlenù Mládežnického dechového orchestru Hudební 
školy Ernõ Dohnányiho a z bývalých a souèasných vy-
uèujících této školy. Dirigent Ferenc Sánta vedl orchestr

-zl-

Posledním souborem, který zahrál v tomto odpoledni, 
byl Dechový orchestr Haná pod vedením svého dirigen-
ta Františka Tkadlece. Orchestr vznikl v Pøerovì z býva-
lého velmi úspìšného žákovského symfonického orche-
stru LŠU. K žákùm hrajícím na dechové nástroje se pøi- 
pojili jejich uèitelé, a tak vznikl základ nové dechovky.

Hudební školy Ernõ Dohnányiho v Budapešti po dobu 
21 let. Za tuto dobu dosáhli významných úspìchù v ce-
lostátních soutìžích. V roce 1997 byla práce Ference 
Sánty ocenìna vedením mìsta Budapešti „Cenou za vz-
dìlávání". Pøi koncertu s nimi vystoupila skupina mažo-
retek TK Rytmus Roudnice nad Labem. 

Zakladatelem (1992), umìleckým vedoucím a choreo-
grafem je taneèní mistr pan Tomáš Mikulský. Soubor 
má kromì klasických sestav v repertoáru øadu taneèních
show vystoupení v kabaretních a latinsko-amerických 
rytmech. Pøi vystoupení je doprovodili i jejich huláni.

Silnou devizou orchestru je schopnost organizovanì po-
chodovat, a proto se stává vyhledávanou doprovodnou
kapelou pro skupiny mažoretek. S mažoretkami proces-

toval v posledních letech mnoho míst Evropy. Fryštácké
mažoretky, které s nimi u nás vystoupily, vznikly v roce 
2010 pod vedením Nikoly Dorazínové. Podle reakcí di-
vákù se jim vystoupení orchestrù velmi líbilo, a to nejen
dospìlým, jak dokazuje snímek níže.

Obecní úøad velmi dìkuje majitelùm Restaurace U kos-
tela za to, že mohl využít jejich prostor pod pøístøešky 
pro úèinkující orchestry, kam si OÚ pøinesl své lavièky 



Dìtský záchranáøský polygon 2016
V nedìli 12, èervna se konal v okolí hasièské zbrojnice
Dìtský záchranáøský polygon, který by souèástí pøeshra-
nièní spolupráce Sboru dobrovolných hasièù Høensko a
hasièù Feuerwehrverein Ottendorf e.V. v rámci projektu 
Práce hasièù nemá hranice. Pøed zahájením polygonu

dostala hasièata od obce novou motorovou støíkaèku, 
helmièky a obleèení, které využijí pøi soutìžích, kterých

gorií. Hasièata vzala pøedvádìní útoku velmi vážnì, ja-
ko by to byl závod. Hlavnì ti nejzkušenìjší, ale ani ti 

se zúèastní. Pak zaèala pøíprava k ukázkám požárního
útoku, který pøedvedla hasièata z více soutìžních kate-

nejmenší se nenechali zahambit. Èasy, které dosahovali
by byly urèitì dobré i pøi skuteèném závodu. Poslední 

byl útok spoleèný s nìmeckými hasièaty. Sice to zpo-
èátku trochu zaskøípalo, ale závìr vyznìl dobøe.



Pak už zbývalo jen vysvìtlení trasy a instrukce k prùbì-
hu polygonu a vše mohlo zaèít. Zaèínalo se na tunelu, 

-zl-

kde byla tma, tj. prùlezem stísnìným prostorem, který 
byl pro nìkteré dìti prvním nezvyklým úkolem a pokra-

èovalo dále ke støíkání na terèe, kde byly použité i nové 
ruèní džberovky, které byly jako vše, co jim bylo vìno-

váno, z dotace programu pøeshranièní spolupráce "Prá-
ce hasièù nemá hranice". Následovalo zdravotnické 
ošetøení a pak dále na další pøekážky. Zdolávání žebøíku 
do vyššího patra. Pak pokraèovat dál bludištìm ke "sklu-
zavce". Pak následovalo slanìní po lanì a nakonec støí-
kání na nádobu velkou støíkaèkou. Pak už zbylo jen do-
bìhnout do cíle a poskytnout rozhovor moderátorùm,
kteøí celé odpoledne komentovali prùbìh polygonu, a 
pro pobavení pouštìli i hudbu.

ošetøení zranìného bylo nutno udìlat zodpovìdnì

vystoupání do patra po požárním žebøíku s jištìním

Nakonec  si ještì hasièata pøevzala diplom o absolvová-
ní polygonu a je vše hotovo. Bylo to nároèné, ale stálo 
to za to. Nìkteøí rodièe absolvovali polygon s dìtmi a
na konci byl i pro nì pøipraven diplom. Celé odpoledne 
probìhlo za velmi pøíznivého poèasí. Všichni, kdo si
polygon vyzkoušeli, potvrdili, že práce hasièù je velmi
nároèná a i nebezpeèná.  

ještì pøevzít diplom



Oprava køížku na Mezné hotova
V sobotu 18. èervna byl na Meznou pøivezen a opìt postaven køížek. Odborná firma ho stihla opravit a restaurovat 
ve velmi krátké dobì. Postavený a sestavený køížek peèlivì usadila, vyvážila. Potom bylo nutné vše vyspárovat a 

-zl-

nakonec sestavit kovový køížek. Okolí køížku bude ještì upraveno, aby bylo vše jako v letech kdy byl postaven, 
Zpøíjemní se tím i prostøedí na Mezné. Toto vše financuje obec z vlastního rozpoètu bez dotace.  

Pøívaly vody ve Høensku
V úterý 31. kvìtna odpoledne se po vydatném dešti zaèala velmi rychle stoupat hladina potoka, který protéká pod 
parkovištìm u vodopádu. Pøinášela s sebou rùzné kusy døeva, vìtví, a tím se ucpal prùtok v horní èásti u pøístøešku 
obsluhy parkovištì. Voda zaèala brzy pøetékat a jak proudila po silnici, postupnì si našla cestu na parkovištì a u 
pøítoku od vodopádu vymlela povrch až na kamenné podloží. Dalším nebezpeèným místem bylo mlýnské kolo u 

Restaurace Klepáè, kde se také zaèal ucpávat odtok. Situaci vyøešili naši hasièi, kteøí uvolnili obì kritická místa a 
voda mohla odtékat. V následujících dnech byl povrch parkovištì opraven firmou Dvoøák. Zmínil se o tom starosta
obce JUDr. Zdenìk Pánek ve svém Slovì starosty v minulém vydání Zpravodaje.

-zl-



 Neoèekávaný úspìch 

Z èinnosti hasièù

Díky mezinárodní spolupráci hasièù Høensko a Otten-
dorf se naše dìti mohly zúèastnit okresní soutìže hasièù
v Pirnì. I když požární sport v sousedním Sasku se bì-
há úplnì jinak než u nás, tak i pøesto tým mladých hasi-
èat zabodoval. Závodu se zúèastnila dvì naše družstva -
mladší a starší. Požární sport v Nìmecku pøedstavoval 
neoèekávané rozmìry. Na soutìž dorazilo 500 dìtí, a to
je v porovnání s naším okresem více, než bychom dali 
dohromady soutìžících vèetnì dospìlých v celém Úste-
ckém kraji. Trénink na tuto akci probìhl v pátek pøed

sobotním závodem. Tamní soutìž je velmi pøísnì hod-
nocena. Nìmecká preciznost a každý pøešlap i chyba se
pøísnì trestají. Ve velikém oèekávání se naše dìti pusti-
ly do boje, i když vìdìly, že uspìt v tak silné konkuren-

kov v této prestižní soutìži je skvìlá reklama pro naši 
malou obec. 

ci je jako hledat jehlu v kupce sena. Samotný pohled na
závod byl neskuteèný a nezapomenutelný zážitek. Do-
konalá sladìnost dvojic bìhem závodu, pøi støíkání na 
terè, èi pøedávání štafet, byla fascinující. Pøi slavnost-
ním nástupu bylo naše mladší družstvo vyhlášeno na 

tamní soutìže. Družstvo starších pak na  
dvacátém tøetím místì, což se také nechá považovat za 
velký úspìch v tak silné konkurenci. Získat tak cenný 

druhém místì Naše hasièata a práce s nimi nás opìt pøesvìdèila, že je 
to práce smysluplná a že v ní budeme pokraèovat. 

-jk-



OBECNÍ POLICIE

Konec díry ve vozovce 

Dne 29. kvìtna hlídka obdržela tel. informaci, že dochá-
zí k podivné manipulaci s vozidlem VW Golf èervené 
barvy v prostoru u domu èp. 154. Vozidlem byla dokon-
ce zpùsobena škoda na komunikaci. Po provìøení celé 
události a zajištìní vozidla blokovacím zaøízením byla 
na místo pøivolána Policie ÈR. dopravní nehody a udá-
lost si pøevzala k dalšímu šetøení.

Dne 29. kvìtna v prostoru Mezné na cestì ke høbitovu 
zaparkovala v zákazu vjezdu ètyøi vozidla najednou. 
Vyndali stoleèek a zaèali hodovat. Ne však dlouho, jeli-
kož pøi kontrole katastru byli zjištìni hlídkou OP, která 
tyto pøestupky øešila blokovou pokutou zaplacenou na 
místì. 

Pohodlné parkování a piknik 

Dne 27. kvìtna byla hlídkou Obecní policie Høensko 
nahlášena cestmistrovi SÚS Dìèín stále se zvìtšující dí-
ra ve vozovce pøed OÚ Høensko, která ohrožovala jak 
bezpeènost provozu na pozemní komunikaci, tak tech-
nický stav vozidel. Do týdne byla tato díra opravena. 

Dne 2. èervna oznámila pracovnice Infocentra Høensko,
že na pøístupových schodech k osobnímu pøívozu leží 
velký mrtvý pták. Hlídka obecní policie celou záležitost
provìøila a bylo zjištìno, že se tam skuteèné tento pták 
nachází. Hlídka ptáka naložila a nechala jej odbornì 
zlikvidovat. 

Dne 29. kvìtna v podveèerních hodinách pøi poslední 
kontrole vnitøního Høenska bylo zjištìno v prostoru pøed 
kostelem parkující vozidlo SRN. Øidiè se nenacházel u 
vozidla, proto bylo pøiloženo blokovací zaøízení. Když 
se telefonicky ozvala osoba, že chce vozidlo odbloko-
vat, bylo zjištìno, že nemá žádné doklady ani od vozid-
la. Vozidlo bylo ponecháno zablokované. Tento vykuk 
odešel na veèeøi v domnìní, že pøi ukonèení smìny 
hlídky OP bude vozidlo odblokováno. Smìna však byla 
prodloužena do noèních hodin. V závìru mìl øidiè 

Strážníkùm neunikl 

Velký pták 

Poškození zídky 

Dne 5. èervna hlídka OP kontaktovala majitelku odsta-
veného vozidla tov. zn. Hyundai bílé barvy, které je od-
stavené, nepojízdné pøed domem èp. 154. Majitelka slí-
bila, že vozidlo nechá odtáhnout v co možná nejkratším
èase. Za týden zde byla provedena kontrola a vozidlo se
zde již nenacházelo. 

Odstavené vozidlo

Téhož dne oznámil øidiè autobusu Bus Line, že byl 
svìdkem, jak pøi jízdì po pravidelné lince neznámý øi-
diè blokoval ženu za volantem, která se chystala jet z 
obce Høensko na Janov. Tìmito obstrukcemi ze strany 
neústupného øidièe došlo ke zpoždìní linkového auto-
busu o deset minut. Navíc tento prudiè ženì verbálnì 
nadával, až ji prý vystresoval. Øidièe se bohužel nepo-
daøilo zjistit. Takový za volant nepatøí. 

Øidiè prudiè

Dne 8. èervna místní obèané hlídce OP nahlásili, že v 
obci se pohybuje osoba, která je zøejmì pod vlivem ná-
vykových látek a alkoholu. Napadá jak prodejce, tak i 
návštìvníky obce. Tyto slovnì uráží, strká do nich a vy-
køikuje urážlivá hesla. Dokonce údajnì i hajloval. Jeli-
kož hlídka byla jednoèlenná, byla pøizvána i PÈR, která 
spoleènì s OP pátrala po agresorovi. Ten se úspìšnì 
skrýval v místních restauraèních zaøízeních, která mì-
nil. Pøi jeho dopadení a zajištìní muselo být použito do-
nucovacích prostøedkù, protože kladl aktivní odpor. 
Jednalo se o muže z Libanonu, kterého nakonec odvez-
la Cizinecká policie Ústí nad Labem. Pøi pøevozu se 
choval tak, že poplival celý vnitøek policejního vozidla. 

Slušòák z východu

Dne 28. kvìtna v odpoledních hodinách požádala o po-
moc hlídku Obecní policie obsluha parkovištì na Mezní
Louce a to ve vìci znaènì arogantního a agresivního øi-
dièe ze SRN, který pøetáhl požadovanou parkovací dobu 
a odmítal doplatit obsluze parkovištì zbývající èástku za
použití parkovací plochy. Pøi pøesunu na Mezní Louku 
hlídka OP použila zvukové a svìtelné výstražné zaøíze-
ní. Na místì byl zastižen hulvát ze SRN, který byl vy-
zván k doplacení èástky za parkovné, což po rùzných 
prùtazích uèinil. Po zaplacení rádoby slušný turista od-
hodil stvrzenku na zem a s nadávkami odcházel. Hlídka 
OP jej dùraznì vyzvala k úklidu nepoøádku na ploše 
parkovištì, který zpùsobil. Poté papírky posbíral a odjel. 

Agresivní turista 

Dne 4. èervna pøi kontrole vnitøního Høenska byl zjištìn
znaèný nepoøádek v okolí lavièky u døevìného sokola. 
Poházené obaly od plechovkového piva a pet lahve. 
Jedna nebyla dopitá. Jelikož se jednalo o víkendový 
den, nebyla služba OÚ k dispozici. Celý prostor nako-
nec uklidila vietnamská žena prodávající pod hotelem
Labe. Bez žádosti ze strany hlídky OP. 

Nepoøádek

 Z bloku obecní policie Høensko za období od 27. kvìtna do 21. èervna 2016 

Tentýž den byla nahlášena turistou ze SRN ztráta foto-
aparátu v prostoru soumostí Janov. Fotoaparát se nepo-
daøilo nalézt, ani „ poctivého" nálezce. 

Ztráta fotoaparátu

sepsal: str. Tomáš Janovec

veškeré doklady a po zaplacení pokuty odjel do SRN. 



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 èervenci oslaví své narozeniny naši obèané

Alena Paèáková
Matyáš Buryánek
Minh Chang Tranová
Kryštof Bouša
Tomáš Müller
Kvìta Hrušková
David Tran
Karel Zachula
Lubomír Paroha
Jan Havel
Martin Køížek
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Pochod Praha - Prèice
Letos je to již 50 let od prvního po-
chodu Praha - Prèice. Poprvé se do
Prèic po 65kilometrové trase vyda-
lo 469 lidí 17. dubna 1966. 

Informace obecní policie
V prùbìhu tohoto období došlo k nìkolika hlášeným ztrátám vìcí turistù. Jedná se hlavnì o zapomenuté fotoa-
paráty, ztráty dokladù, nebo celého „báglu." Buïte na své vìci opatrní a pøi nálezu je odevzdejte na OP, pøí-
padnì na Infocentrum Høensko. Nezapomínejte, že každý váš miláèek by mìl být oznaèen známkou a tel. èís-
lem majitele. (pes) str. Tomáš Janovec

-zl-
zdroj:internet


