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l sta osty
S ovo r

     jistì mi dáte za pravdu, že taktéž záøijové poèasí bylo jak pro obec, tak naše podnikatele velmi pøíjemné a ekono-
micky „radostné". Proto mohu radostnì konstatovat, že finanèní pøíjmy pro Høensko ze vstupného do soutìsek a za 
parkování motorových vozidel budou v porovnání s uplynulou sezónou vyšší, což nám umožní i nadále pokraèovat 
ve zvelebování a zatraktivòování míst, kam turisté pøicházejí. Již dnes mohu být konkrétní, nebo� k 30. záøí 2016 
byl dokonèen pøístøešek nad ohništìm u naší srubové stavby v Edmundovì soutìsce, který je skuteènì pìkný a stává
se dílèí dominantou tohoto krásného prostranství. Za to patøí velký dík firmì Ing. Václava Baòky, který ve shodném
duchu s úložištìm lodí toto dílo zrealizoval. 

Vážení spoluobèané,

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

starosta 

     Obec Høensko již v souèasné dobì disponuje s vizualizací dvou variant pøipravované vyhlídky na turistické cestì
 od dolního pøístavištì v Edmundovì soutìsce k „žábì", které v rámci pøipomínkového øízení posoudí zastupitelstvo,
kdy mým pøáním je, aby do zaèátku pøíští sezóny, byla tato vyhlídka zrealizována. I ona se tak nepochybnì stane 
vyhledávaným místem pro návštìvníky soutìsek, s úžasným výhledem na øeku Kamenici. 
     Pøestože k uzavøení soutìsek dojde v pondìlí 31. øíjna 2016, již poèínaje pondìlím 17. øíjna 2016 dojde k uzavøe-
ní Mezního mùstku, který se bude rekonstruovat a bude mít shodnou podobu jako dnes již opravený most v Divoké 
soutìsce. Tím dojde ke splnìní našeho zámìru tyto dva mosty dát do takové kvality, aby nemohlo dojít k ohrožení 
života turistù, což je také èasový limit daný nám statikem a ministerstvem životního prostøedí, na jejichž opravu 
jsme získali finanèní titul v hodnotì 1 mil Kè. Z tohoto sdìlení tak vyplývá, že soutìsky i nadále, až do 30. øíjna 
2016, budou v provozu, avšak výstup z nich do osady Mezná nebude možný. 
     V této souvislosti bych Vás chtìl pozvat na závody pøevozníkù, které se uskuteèní v sobotu 5. listopadu 2016 od 
10.00 hod v Edmundovì soutìsce, jak Vás potud náš zpravodaj informuje na jiném místì. Byl bych rád, aby se tìch-
to závodù zúèastnili též pøevozníci z Nìmecka, jak tomu bylo i v loòském roce, èímž by nepochybnì byl tento zá-
vod zatraktivnìn. Ve veèerních hodinách téhož dne, bych se rád s Vámi setkal v restauraci u Vechù v Janovì, kde již
tradiènì je pro nás pøipravováno prakticky domácí prostøedí. Zde budou vyhodnoceni nejlepší úèastníci a vítìzùm 
dvou kategorií budou pøedány putovní poháry starosty obce. Nepochybnì poté spoleèná zábava a tomu odpovídají-
cí program, bude pøíjemnou teèkou za sezónou roku 2016, pøi níž Vám sdìlím koneènou finanèní bilanci obce. Pro-
to pøijïte a dejme si spoleènì fr�ana. 
     Chci Vás souèasnì informovat o tom, že ve dnech 20. až 22. záøí 2016 jsem se jako starosta obce zúèastnil
konference „ Èeské národní parky", která se spolu se zahranièními hosty uskuteènila v Praze, s dílèím jednáním v 
Lichtenštejnském paláci. Zde jsem mìl možnost osobnì si promluvit s ministrem životního prostøedí Mgr. Richar-
dem Brabcem a seznámit jej s aktuálním dìním v obci. Protože pan ministr je velkým pøíznivcem naší lokality, pøi-
slíbil, že v dohledné dobì naši obec navštíví. 
     Zcela na závìr Vám chci sdìlit, že kauza „Obec Høensko  Èeská televize" dosud není ukonèena, když z naší stra-
ny jsou èinìny kroky, abychom byli od nepravdivého naøèení Èeskou televizí ze dne 31. bøezna 2016 oèištìni. Na-
konec, již v pøedcházejících pøíspìvcích jsem Vás o právní èinnosti obce informoval a slibuji, že tak budu konat i 
nadále. 

Informace pro obèany
V srpnovém vydání zpravodaje jsme psali o možnosti získat dotaci na poøízení
domovních kompostérù. Vzhledem limitu žádosti, který èiní 500 000,- Kè bez 
DPH a k nižšímu zájmu obèanù, nemùže být žádost na Státní fond životního 
prostøedí ÈR na kompostéry podána. Obecní úøad bude sledovat, zda nebude v
pøíštím roce vyhlášena nová výzva bez limitujícího omezení. 

Jaroslava Antonová
vedoucí obecního úøadu



Srdeènì Vás zveme na již tradièní závod pøevozníkù

o Putovní pohár starosty obce Høensko 

který se koná
 

Sraz divákù a úèastníkù je v 9.00 hodin
na jejím dolním pøístavišti. 

Vyhodnocení závodù a pøedání cen vítìzùm bude 
v sobotu veèer 5.11.2016 na taneèní zábavì 

poøádané k ukonèení sezony 
od 19.00 hod. v restauraci U Zeleného stromu na Janovì. 

 

 v sobotu 5.11.2016 od 10.00 do 13.00 hod.

POZVÁNKA

v Edmundovì soutìsce

Obec Høensko



Ukonèení léta na Mezné
V sobotu 3. záøí se uskuteènilo v „ Kulturáku" poslední 
ze tøí plánovaných setkání. Celé dopoledne bylo vìno-
váno jeho pøípravì. I když nám tentokrát poèasí pøálo a
pøedpovìï žádný déš� nehlásila, pøesto jsme po dohodì
postavili obì novì získané stanové konstrukce. 

-jh-

Na zaèátku oslavy starosta Obce Høensko JUDr. Pánek, 
pøedal dar panu Otmarovi Rolínkovi k jeho význaènému
výroèí. Poté Léto, které pøedstavovala Esterka Parohová,

koneènì mohlo opravdu pøijet na koni. Oba konì pak 
mohly pøítomné dìti, v doprovodu rodièù, využít zdarma
a projet se po Mlýnské cestì.  Zájem byl veliký. Sponzo-

rem byli manželé Parohovi. Po projížïce, okolo pùl de-
váté, pak dìti, za zvuku trumpet, vyprovodily léto z 

Mezné. Mezi tím zábava, opékání vuøtù a konzumace z 
baru pana Havla, který také dorazil, se rozjíždìla. Roz-
dával se také chléb se škvarkovou pomazánkou a vuøt-
guláš paní Havlové. Zábava pokraèovala i pøes pùlnoc, 
kdy bylo setkání ukonèeno. Druhý den dopoledne bylo 
vše  uklizeno a uloženo. Dìkuji již výše uvedeným 
sponzorùm a také panu Romanu Baslovi za vuøty, Ro-
manu Pluháèkovi, který pøesto, že mìl penzion obsaze-

ný svatbou, zajistil pro hudbu obèerstvení. V prùbìhu 
odpoledne probìhla v prostoru penzionu Na Vyhlídce 
první svatba v pøírodì. Ženichem byl pan Pavel Hrdliè-
ka a nevìstou Vendula Jemelková. Na Mezné mají cha-
lupu. 

Osadní výbor Mezná dìkuje panu Jiøímu Havlákovi a 
Vaškovi Tourkovi za opravu støechy pomocného skladu 
u Kulturáku na Mezné. 

Podìkování



 Svoz nebezpeèného a objemného odpadu
V sobotu 17. záøí 2016 se konal ve spolupráci s Technickými službami Dìèín podzimní svoz nebezpeèného a ob-
jemného odpadu. Oproti jarnímu svozu se zaèínalo pomìrnì brzy, v 7.30 hodin na nábøeží. Ve sbìrném dvoru bylo 
opravdu co nakládat. Je s podivem, kde se to všechno vzalo. Nakládání trvalo témìø hodinu. Za stálého a hustého 
deštì to, jak je vidìt na fotografiích, nebylo nic snadného. Od sbìrného dvora kolona pokraèovala na další zastávku
Høensko støed, kde neèekal s odpadem nikdo. Zde se kolona rozdìlila na dvì èásti. Jedna pokraèovala na Meznou
a druhá na Horní Høensko, kde nebylo tolik odpadu, takže zastávka byla rychlá. 

-zl-

Po pøíjezdu na Meznou již byla vìtšina odpadu naložena a zbývaly ještì barvy a elektro. To bylo, naštìstí za již 
mírnìjšího deštì, pracovníky Technických služeb roztøídìno a naloženo. Potom se kolona vydala na Mezní Louku, 
kde opìt nebyl žádný odpad k naložení. Zde svoz skonèil a kolona odjela do dalších obcí.

Pravidelnými svozy obecní úøad pøispívá k tomu, aby se zlepšovalo životní prostøedí v obci i okolí. Další svoz bude
opìt na jaøe pøíštího roku. O jeho termínu budeme vèas informovat. 

 Informace pro obèany - sbìrný dvùr
Do sbìrného dvora na nábøeží ve Høensku lze odkládat nepotøebné vìci po telefonické dohodì od pondìlí do
pátku. Nutné je domluvit si termín s p. Josefem Podaným na tel. è.. 606 444 905. 

Jaroslava Antonová
vedoucí obecního úøadu



Pohár starosty Høenska 2016
V sobotu 10. záøí 2016 se na hasièské zbrojnici konalo 
„Mezinárodní dìtské cvièení v požárním sportu", které 
bylo pojato jako Pohár starosty Høenska 2016 a bylo za-
øazeno do projektu „Práce hasièù nemá hranice" v rámci
Programu spolupráce Èeská republika - Svobodný stát 
Sasko 2014 - 2020. Týden pøed soutìží 2.9.2016 se us-
kuteènila koordinaèní schùzka zástupcù èeské a nìmec-
ké strany, kde se ujednotily pravidla soutìže, jelikož v 
požárním sportu v Nìmecku jsou jiné disciplíny než v 
èeském mládežnickém požárním sportu. Zároveò si vy-
braní dìtští zástupci vyzkoušeli požární útok, ve kterém 
se bude soutìži v sobotu 10.9.2016. Pøed devátou hodi-
nou se zaèali sjíždìt první úèastníci tohoto cvièení. 

posledního detailu rovnají hadice, rozdìlovaè, savice a 
proudnice, aby vše „klaplo" na výbornou.  Po odstarto-
vání šlo všechno jako na drátku. Rychlost a zruènost, s 
jakou dìti se vším zacházely, byla obdivuhodná. Trefit 

terèe proudem vody a naplnit nádobu za ním tak, aby se
ozval zvukový signál, byl jen detail. Pak vše rychle sba-
lit, dát na místo, kde zaèínali a pøenechat místo dalším, 
aby si i oni sami také vše mohli pøipravit. 

byla seznámena s programem cvièení, nezbytnými orga-
nizaèními podrobnostmi a vše mohlo zaèít. Družstva se 
zaèala pøipravovat na samotné cvièení. Naše hasièata 
byla ve všech vìkových kategoriích od nejmenších, po 
ty „velké", které by se mohly øadit mezi dorost. Bylo 
zajímavé sledovat, jak si vše dùkladnì chystají a do 

Nejprve bylo nutné pøipravit veškerou techniku potøeb-
nou pøi tomto klání. Èerpadlo, nádrž na vodu, naplnit ji 
vodou, hadice, proudnice a další. Nastoupená družstva



Protože pøi cvièení také vytráví, bylo pro všechny pøi-
praveno pohoštìní v hasièské zbrojnici. Všichni se moh-
li posilnit a pøipravit na druhé kolo, aby si buï vylepšili 
své èasy, nebo je potvrdili. 

Lenka Lenzová

Zajímavé bylo sledovat nejmenší hasièata, která ještì 
ani nechodí do školy. Je pravda, že s nìkterými sou-
èástmi mìla co dìlat, aby je zvládla, ale se vším si po-
radila a jejich výsledek nebyl nejhorší. Ale nadšení, zá-
pal a snaha pro tuto èinnost byly evidentní.

Naše nejmenší hasièata si vysoutìžila 3.místo, mladší 
hasièata též 3.místo a starší mìli 7.místo. Všichni jsme 
mìli velikou radost, že se nám tato soutìž povedla a tìï 
už trénujeme na Závod požárnické všestrannosti, kde 
jde více o znalosti než o rychlost. 

kolegù. Nebyly problémy, vše zvládli. Odmìnou pro ty 
nejlepší byly medaile a poháry. Po skonèení cvièení 
spoleènými silami s dospìlými vedoucími vše složili a 
uklidili, aby to bylo pøipraveno pro další cvièení.

V sobotu 24.9.2016 se naši malí hasièi úèastnili soutìže
v požárním útoku ve Varnsdorfu. Družstev se zúèastni-
lo mnoho, jak jsme zvyklí. Poèasí se nám také vydaøilo 
a nadšení a nedoèkavost našich malých hasièat byly vy- 
soké. 

Malí hasièi z Ottendofru, kteøí se úèastnili cvièení, byli 
zdatným soupeøem. Podle pokynù svého velitele se také
snažili o dobré výsledky. Na závìr bylo vytvoøeno smí-
šené družstvo z našich a nìmeckých hasièat, aby si vy-
zkoušeli, jak to vypadá pøi spolupráci jejich dospìlých 

Podle dojmù, které si vzájemnì sdìlovali, se výbornì 
bavili. Tato cvièení pøispívají k výchovì nových dobro-
volných hasièù v obci. Ti dosavadní se nebudou muset 
obávat, že nebudou mít následovníky. 

 Úspìch ve varnsdorfské soutìži 

-zl-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



 Smutný výjezd

Z èinnosti hasièù
Devátého záøí v 18:00 hodin byla jednotka hasièù Høensko vyslána operaèním støediskem do Jetøichovic k Dolské-
mu Mlýnu na pomoc PÈR s transportem ostatkù lidského tìla. 

-jk-

Nalezené tìlo leželo v tìžko pøístupném terénu. Hasièi pomocí lezecké techniky spustili torzo osoby dolù, pøebro-
dili øeku a v nosítkách pøenesli tìlo k cestì. Návrat zpìt na hasièárnu se uskuteènil kolem tøiadvacáté hodiny noèní.

 Integrovaný záchranný systém
Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a 
bezpeènostních složek, orgánù státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob pøi spoleèném provádìní 
záchranných a likvidaèních prací a pøípravì na mimoøádné události. Tak aby struènì øeèeno „nikdo nebyl opome-
nut, kdo pomoci mùže a vzájemnì si nikdo z nich nepøekážel.“ Základními složkami jsou:

Hasièský záchranný sbor Èeské republiky, 
Jednotky požární ochrany zaøazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 

Zdravotnická záchranná služba, 
Policie Èeské republiky

-zl-
zdroj:http://www.hzscr.cz

vlajka HZS Ústeckého kraje líc a rub



Zasedání zastupitelstva
Dne 26. srpna 2015 se ve spoleèenské místnosti hasiè-
ské zbrojnice ve Høensku konalo zasedání zastupitel-
stva obce Høensko, kde se projednávalo pøedevším po-
dání žádostí na opravu obecního majetku,(lávky v Di-
voké soutìsce a Mezního mùstku a dále pak galerií v 
Divoké soutìsce, opravy místní komunikace na Mez-
né) aj. Bližší informace naleznete na webové stránce 
obce Høensko - elektronická úøední deska - usnesení. 

Jaroslava Antonová
vedoucí obecního úøadu

 Opìt nároèný transport -jk-

 Pozvánka

Dìkujeme za Vaši úèast

Ukonèení sezony 2015

zaèíná se pøesnì v 19 hodin.

PRO KAŽDÉHO NÁVŠTÌVNÍKA JE PØIPRAVENA POUKÁZKA NA OBÈERSTVENÍ V HODNOTÌ 100 Kè

zveme všechny Høenèáky, Mezòáky a všechny, kteøí mají naši obec rádi
na 

která se koná

dne 5.11.2016 v restauraci "U zeleného stromu" na Janovì

k tanci a poslechu hraje hudební skupina 
U Style

Vzhledem k velice silnému zájmu je potøeba si zajistit místa u vedoucí Obecního úøadu paní Antonové
Staèí telefonicky, ale závaznì do 24.øíjna 2016.

JUDr. Zdenìk Pánek
starosta

TANEÈNÍ ZÁBAVU

VSTUP ZDARMA

19.30 vystoupení mažoretek 
 
19.45 vyhlášení výsledkù závodù pøevozníkù

22.30 pøekvapení veèera

Pøání k jubileu
Minulý mìsíc se starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek setkal na
Mezné s Otmarem Rolínkem, který slavil své významné ži-
votní jubileum. Popøál mu hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti
a pøedal mu dárkový koš. Poté spoleènì s ostatními mezòáky 
oslavili nejen jeho narozeniny, ale i louèení s létem, které v 
ten den právì probíhalo. 



OBECNÍ POLICIE

Parkování v zastávce

Dne 2. záøí pøi kontrole prostoru U Tøí domkù bylo zjiš-
tìno, že zde neznámý pachatel v noèních hodinách po-
hodil nebezpeèný odpad ve formì 10 kusù vyøazených 
pneumatik. Pachatele se nepodaøilo zjistit a tak èernou 
skládku nakonec zlikvidovala pracovní èeta OÚ Høens-
ko. 

Dne 2.záøí telefonicky oznámila provozní Hotelu Praha,
že vidìla øidièe, který pøi couvání naboural lampu po-
ulièního osvìtlení, které je v majetku hotelu Praha a pak
se snažil ujet. Vzhledem k tomu, že si øidiè pomocí ob-
jednal telefonem v hotelu rezervaci, podaøila se rozkrýt 
jeho identita. Toho se zalekl a na telefonickou výzvu se 
vrátil zpátky. Pøi vyrovnání zpùsobené škody zaèal vy-
mýšlet a dìlat rùzné prùtahy. Proto bylo provozní hotelu
doporuèeno pøivolat na místo hlídku PÈR k zadokumen-
tování zpùsobené škody øidièem, pro další jednání zpù-
sobené škody pojiš�ovnou. 

Poškodil a chtìl zmizet

Dne 29. srpna pøi kontrole nábøeží bylo hlídkou obecní
policie zjištìno, že v novì zøízené autobusové zastávce 
ve smìru ze SRN si øidièi udìlali parkovací plochu. By-
la zde zjištìna tøi parkující vozidla. Øidièi se u svých 
vozidel nenacházeli, ale hlídce obecní policie se je po-
daøilo v obci nalézt. V jednom pøípadì se øešení pøes-
tupku protahovalo, jelikož se jednalo o vietnamského øi-
dièe, který si myslel, že zastávka je proto, aby se v ní 
stálo. Nakonec byly všechny tøi pøestupky øešeny na 
místì blokovì. 

Dne 4. záøí v poledních hodinách požádala hlídku OP o
pomoc obsluha parkovištì U vodopádu, a to ve vìci 
arogantního polského øidièe, který odmítal respektovat 
pokyny obsluhy parkovištì a zaparkoval si tam, kde 
chtìl. Dále odmítl platit parkovné a šel na výlet. Hlídka
OP se na místo pøesunula pomocí VZ a osobu ještì za-
stihla v horním rohu parkovištì. Øidiè byl vyzván zá-
konnou výzvou, aby respektoval pøíkazy obsluhy parko-
vištì a øádnì zaplatil parkovné. Výzvì strážníka bylo 
vyhovìno. 

Arogant

Skládka pneumatik

Dne 10. záøí ve 12:00 hod. požádala o pomoc obsluha 
parkovištì WC sl. Michaela H. ve vìci spáèe, který si 
lehl na betonovou støechu podchodu a tvrdì usnul. Po 
pøíjezdu na místo hlídka OP zjistila, že se jedná o obèa-
na SRN, který nebyl pod vlivem návykových látek, ani 
nepotøeboval lékaøskou pomoc, pouze se o beton ochla-
zoval, protože byl pøehøátý od sluníèka. Na doporuèení 
hlídky OP se muž dále ochlazoval v sedì, aby svým 
chováním neodpuzoval další turisty. 

Dal si "šlofíka"

Dne 30. srpna pøi kontrole nábøeží bylo zjištìno, že z 
objektu Høensko è.p. 123 vychází obrovské množství 
prachu, který se táhne smìrem do obce, až za èerpací 
stanici. Prošetøením na místì bylo zjištìno, že zde pra-
cuje skupina Ukrajincù, která provádí demolièní práce 
na objektu. Tato pracující skupina byla hlídkou OP dù-
raznì vyzvána k tomu, aby si na dopravu sutin sehnali 
rouru (dopravní) a nezamoøovali prachem polovinu ob-
ce. Výzvì uposlechli a vzduch se vyèistil. 

Prach v obci

 Z bloku obecní policie Høensko za období od 27. srpna do 29. záøí 2016 

sepsal: str. Tomáš Janovec

Dne 6. záøí v 17:40 hod. dìlala hlídka OP Høensko ze-
lenou vlnu na køižovatce soumostí Janov složce dobro-
volných hasièù obce Høensko a RZ službì pøi záchranì 
turistky SRN, která si zranila v Edmundové soutìsce 
nohu. Turistka byla pøevezena do nemocnice Dìèín. 

Zranìná noha

Dne 3. záøí v odpoledních hodinách požádala hlídku OP
Høensko o pomoc obsluha obchodu Drak, ve vìci jedno-
nohého nìmeckého turisty, který ukradl v obchodì jed-
nu botu na zdravou nohu a tu ochozenou uložil do kra-
bice v regálu. Bystrá vietnamská obsluha v obchodì vše
zpozorovala a ještì pøed pøíjezdem hlídky OP zasáhla. 
Nová bota byla vrácena do krabice a hlídka OP vyzvala 
lapku k urychlenému odchodu tam, odkud pøišel. 

Chtìl ukrást botu

Dne 24. záøí si øidiè SRN zaparkoval vozidlo tìsnì nad 
zaèátek parkovištì U vodopádu. Na upozornìní obsluhy
parkovištì, že stojí v zákazu zastavení reagoval tak, že 
vykøikoval za parkovné platit nebudu. Po pøíchodu z 
vycházky se divil, když zjistil, že jeho vozidlo je zablo-
kované. Po pøíchodu hlídky OP a zjištìní totožnosti mu 
bylo vozidlo odblokováno, ale moc se divil, když musel
zaplatit blokovou pokutu za porušení zákona o provozu
na pozemních komunikacích. 

Šetøílek

Dne 24. záøí v 17:00 hod. bylo zjištìno násilné vniknutí 
a pokus o odcizení vozidla tov. zn. VW Golf Combi ze-
lené barvy parkujícího v prostoru nábøeží. Ve vozidle 
byla rozlomená spínací skøíòka. Po prvotním zajištìní 
stop byla na místo pøivolána hlídka PÈR, která si celou 
vìc pøevzala k prošetøení. Jako poškozený byl øidiè 
SRN. 

Vniknutí do vozidla



Narozeniny

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

v øíjnu oslaví své jubileum náš obèan

Petr Janèí
Martin Daøbujan
Jiøí Blažíèek
Lenka Neumanová
Stanislav Frömmel
Martin Riòák
Jakub Bejšovec
Jana Tajbnerová
Josef Èerný è.p. 6
Josef Podaný
Ladislav Neuman
Ladislav Friš

František Jíral
Jan Køížek
Jiøí Neuman
Robert Mareš
Stanislav Musil
Michaela Èesneková
Vladimíra Toušková
Jaroslav Suchánek
Oldøich Tomášek
Eva Pánková
Karolína Podaná
Helena Svobodová

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-

Stanislav Musil
narozeniny oslaví obèané:

Michaela Hlaváèková Jarošová
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 28. øíjna 2016

v pátek   7.10.2016 od 14,00 do 22,00 hod. 
v sobotu 8.10.2016 od   8,00 do 14,00 hod. 

 Volby do zastupitelstev krajù a do Senátu Parlamentu ÈR 
se konají 

-zl-

Volební místnost: 
budova obecního úøadu ve Høensku è.p. 71 - 1.patro 

Zveme obèany k úèasti na tìchto volbách. 

Obecní úøad Høensko

 Pøístøešek nad ohništìm u srubové stavby 
v Edmundovì soutìsce 


