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lo o s a styS v t ro
    až budete èíst moje øádky, stane se tak v dobì, kdy budeme završovat turistickou sezónu v Soutìskách, nebo� 
poslední lodièky pojedou v pondìlí 31.10.2016. Již nyní mohu øíci, že po stránce ekonomické byla letošní sezóna 
ještì úspìšnìjší než loòská, a to jsem si na jejím poèátku øíkal, že se tak nemùže stát. Jsem pøesvìdèen o tom, že 
obyvatelé naší obce, podnikatelé a nakonec samotná obec spolu vytvoøili ještì kvalitnìjší a hodnotnìjší pøedpokla-
dy pro turisty, kteøí stále v hojnìjším poètu objevují a seznamují se s krásami Národního parku Èeské Švýcarsko. 
Je proto logické, že tito návštìvníci rovnìž navštíví Pravèickou bránu a naše Soutìsky, které ve vzájemné pospoli-
tosti okouzlují pøijíždìjící návštìvníky. Jsem tomu nesmírnì rád a za Vaši práci ve prospìch Høenska Vám upøímnì 
dìkuji. 

Vážení spoluobèané,

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

starosta 

     Tìší mì též velký zájem o spoleèné setkání v Janovì v sobotu 5. listopadu 2016, kde v tamní restauraci u Ve-
chù se budeme moci spoleènì pobavit, zazpívat si a ještì pøed tím podìkovat a poblahopøát našim pøevozníkùm, 
kteøí v týž den v dopoledních hodinách budou soutìžit o Poháry starosty obce. Jde již o tradièní klání, ke kterému 
její aktéøi pøistupují velmi zodpovìdnì, a proto pokud budete mít èas, pøijïte je povzbudit do Edmundovy soutìsky,
zde si rovnìž budete moci prohlédnout stavby, které nechala obec zrealizovat a které kompoziènì zapadají do rázu 
tamní krajiny. Na jiném místì našeho zpravodaje se seznámíte s èasovým harmonogramem odjezdù návštìvníkù ve-
èerní zábavy z Mezné a Høenska do Janova a poté zpìt do Vašich domovù. Pøijeïte, tìším se na Vás. 
     Právì s ohledem na dobrou finanèní situaci obce jsme se na posledním zastupitelstvu rozhodli koupit do Edmun-
dovy soutìsky 1 lodièku, nebo� jejich stávající poèet je kapacitnì již nedostaèující. Nechceme pøipustit dlouhé fron-
ty návštìvníkù Soutìsek u pokladen, což jsme myslím velmi dobøe „odbourali" v Divoké soutìsce, kterou jsme po-
sílili o 1 lodièku. Souèasnì jsme se rozhodli koupit nový malotraktor, nebo� stávající nám již „dosluhuje" a již ne-
splòuje ekologické parametry. 
     Chci Vám též sdìlit, že zapoèali práce na generální opravì Mezního mùstku, které musí být hotovy do konce le-
tošního roku. Vìøím, že pokud se jej podaøí kvalitnì opravit, tak jako již opravený most v Divoké soutìsce, budeme
velmi spokojeni, a Vy sami na jaøe pøíštího roku se budete moci seznámit s tímto dílem. Tìmito opravami se snaží 
obec pro turisty v Soutìskách zajistit bezpeèný a kvalitní pøechod pøes øeku Kamenici. 
     Již tradiènì na závìr mého pøíspìvku Vás seznamuji s vývojem kauzy „Obec Høensko  Èeská televize" a èiním 
tak i nyní. Jsem konsternován neustálou pasivitou a neochotou Èeské televize, v zastoupení jejího generálního øedi-
tele Petra Dvoøáka „postavit se chlapsky" k odvysílaným lžím a nepravdám o ekonomické situaci obce Høensko, 
které byly zpùsobilé nás na veøejnosti poškodit. Nyní Vám ve zkrácené formì nabízím podstatnou pasáž dopisu Ra-
dy pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 4. øíjna 2016, která je ústøedním orgánem státní správy, pro rozhlasové
a televizní vysílání. 

Podìkování za vstøícnost
Minulý mìsíc natáèela v Soutìskách a na Pravèické bránì svùj hudební
klip s názvem "Stanou se zázraky" Viktoria (Vítìzslava Pajerová), 
houslistka a zpìvaèka komorního orchestru Consortium Musicum. 
Na internetu je tento klip ke shlédnutí na Youtube zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=_UYbNsQV6HI. 
Na konci klipu a i v komentáøi je uveøejnìno podìkování za spoluprá-
ci pøi natáèení.
"Pøátelskost a vùbec lidský rozmìr všech lidí z Dìèína a Høenska, s kterými jsme po tøídenní dobu natáèení 
pøišli do styku nás nefalšovanì nadchla. V kombinaci s dechberoucí pøírodou Èeského Švýcarska se jednalo 
o strhující zážitek!" zdroj: Youtube.com





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



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. 

 Opìt nároèný transport -jk-

 Pozvánka

Dìkujeme za Vaši úèast

Ukonèení sezóny 2016

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 Hotelu 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 stepaøek
19.45 vyhlášení výsledkù závodù pøevozníkù
22.00 pøekvapení veèera

Autobus k Hotelu U zeleného stromu 
odjíždí 5.11.2016 z Mezné od Kulturního domu:         1. odjezd v 17.45 hod.
                                                                                       2. odjezd v 18.15 hod.
                                 ze zastávky Høensko - støed          1. odjezd v 18.45 hod.
Zpìt odjíždí od Hotelu U zeleného stromu 6.11.2016: 1. odjezd v 00.30 hod
                                                                                       2. odjezd v 01.30 hod.



 Úspìch malých hasièat v Dolní Poustevnì
V sobotu 1. øíjna 2016 jsme byli v Dolní Poustevnì na Závodì požárnické všestrannosti. Tra� pro mladší kategorii 
mìøí cca 2 km, pro starší cca 3 km. Dìti uplatòují své znalosti jak se orientovat v mapì, jak ošetøit zranìnou osobu, 
správnost vázání uzlù, atd. Starší dìti se umístily na 2. místì, mladší dìti na 3. místì. Poprvé jsme mìli v soutìži i

-jk-
foto Lenka Lenzová

Naše malá hasièata mají další soutìžní sezónu za sebou 
a proto pro nì jejich vedoucí pøichystali zajímavý výlet,
na který by rádi vyrazili i dospìlí. V sobotu 8.10.2016 
se nic netušící dìti dozvìdìly, že místo soutìže je èeká 
cesta do Ústí nad Labem na základnu Letecké záchran-
né služby. Navštívit heliport se jen tak nìkomu nepove-
de. Dìti si mohly z blízka prohlédnout kokpit „Ústecké 
vrtule", pøezdívané Barèa. Úžasný zážitek a zajímavé 
povídaní pilotù z LZS uhranulo i ty nejmenší. Za všech-
ny mùžeme øíci, že za letošní úspìchy v požárním spor-
tu si to naši malí záchranáøi urèitì zasloužili. 

 Tøešinka na dortu

tøi dorostence, kde Karolína Kopecká obsadila ve své 
kategorii 1. místo, Natálie Možná také 1. místo ve své kategorii a Ondøej Košík 2. místo ve své kategorii. Tento zá-
vod se nám velice povedl. 

Lenka Lenzová



 Výcvik hasièù

Z èinnosti hasièù

Každý ètvrtek v podveèer se schází na hasièárnì výjez-
dová jednotka, aby trénovala s lezeckou výstrojí. Vyba-
vení, které se pøi školení využívá je zcela novì poøízeno
z projektu INTERREG V A,"Práce hasièù nemá hranice". 

-jk-

Mezi novì poøízené vìci patøí Evak (speciální kladko-
stroj), který se hojnì využívá pøi vyproš�ování osob z 
jeskyní. Nechybí samozøejmì nové slaòovací prostøed-
ky (celotìlové lezecké postroje, lana, èelové svítilny èi

speciální nosítka Sked). Právì s nosítky se pravidelnì 
trénuje. Každý hasiè musí umìt správnì uvázat nosítka 
se zranìnou osobou tak, aby se nechaly zavìsit pod vr-
tulník nebo kolmo tahat z jeskynì. Novì poøízená výst-
roj splòuje veškeré požadavky profesionální záchranaøi-
ny a nahradí zastaralou výstroj, které již dochází život-
nost. 

 Pomoc hasièat v Soutìskách
Ve støedu 26.10.2016 
jsme byli s dìtmi v 
Soutìskách, kde jsme
pomáhali uklízet po-
hozené papírky v 
okolí cest po nepo-
øádných návštìvní-
cích. Plníme tak slib,
který jsme bøeznu da-
li starostovi obce 
JUDr. Zdeòku Pán-
kovi pøi setkání na 
obecním úøadu.

Lenka Lenzová



 Upozornìní obèanùm
V minulých dnech pøišel na Obecní úøad Høensko dopis od Tomáše Kopeckého z Magistrátu mìsta Dìèín, Odboru 
životního prostøedí a Ochrany životního prostøedí. Uvádíme ho v pùvodním znìní.

Do konce letošního roku musí každý spalovací zdroj na
tuhá paliva o pøíkonu 10-300 kW napojený na radiátory 
projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). 
Od 1. ledna 2017 si totiž mùže obecní úøad, nebo 
obec s rozšíøenou pùsobností vyžádat potvrzení o revizi. 
V pøípadì nedodržení povinnosti èeká domácnosti postih
 až do výše 20 tisíc korun. Nejpozdìji za dva roky je nut-
né revizi kotle pravidelnì opakovat.

 Dobrý den, 
obracím se na Vás ohlednì ochrany ovzduší. 
S blížícím se koncem letošního roku se na nìkteré obyvatele Vaší obce vztahuje povinnost uvedená v zákonì è. 
201/2012, o ochranì ovzduší, ve znìní pozdìjších pøedpisù a to ta, že vlastník zdroje je povinen si nechat zkontro-
lovat kotel na tuhá paliva (krbová kamna s výmìníkem) od autorizované osoby urèené výrobcem. Posílám Vám 
odkaz na èlánek, který je umístìn na stránkách Hospodáøské komory, kde je uveden i seznam tìchto autorizova-
ných osob. Jak tuto informaci pøedáte obèanùm, nechám na Vás. V každém pøípadì ale obèany informujte, nebo� 
ten, kdo tuto zákonnou povinnost nesplní se dopouští pøestupku. Pokuta za tento pøestupek je stanovena ve výši do 
20.000 Kè. 
http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/aktuality-1/kontroly-technickeho-stavu-
a-provozu-kotlu-v-roce-2016.aspx
 
S pozdravem, 
Tomáš Kopecký 
Magistrát mìsta Dìèín 
Odbor životního prostøedí 
Ochrana ovzduší 
Mírové námìstí 1175/5 
405 38 Dìcín IV 
tel: 412 591 472 

 Kotle - pevná paliva



OBECNÍ POLICIE

Vydìšená obsluha parkovištì 

Dne 2. øíjna došlo v noèních hodinách ke krádeži regu-
laèních hodin veøejného osvìtlení v obci Høensko. Ho-
diny byly umístìny v rozvodové skøíni ve dvoøe obec-
ního úøadu a byly plnì pod proudem. Ještì že to zlodì-
jíèka nezabilo a krádež pøežil. 

Dne 26. záøí telefonicky požádala o pomoc obsluha par-
kovištì WC sleèna Michaela H., a to ve vìci vozidla, 
které odjelo z parkovištì, bez øidièe. Nejdøíve se domní-
vala, že vozidlo ujíždí, ale øidièe nevidìla. Což jí údaj-
nì vydìsilo. Poté zjistila, že vozidlo bylo nezajištìné a 
samovolnì vjelo pøímo do komunikace vedoucí podle 
nábøeží a zastavilo se až v protilehlém pruhu. Vzhledem
k tomu, že zrovna neprojíždìlo žádné vozidlo, nedošlo 
k nehodì. Po pøíchodu hlídky OP na místo bylo zjištìno,
že se vozidlo zastavilo v jízdním pruhu ve smìru na Dì-
èín. Hlídka celý prostor zabezpeèila do doby, než bylo
vozidlo odtaženo zpìt na parkovací plochu a øádnì za-
jištìno. Po pøíchodu øidièe k vozidlu s ním byla celá zá-
ležitost projednána. (viz. foto)

V 9:00 hod. požádala o pomoc obsluha obecního parko-
vištì U Vodopádu, kde si agresivní øidiè z Prahy myslel,
že nebude platit parkovné a na parkovišti bude stát tam,
kde se mu zrovna zlíbí. Stále se ohánìl tím, že parko-
vištì je veøejné. Øešení tohoto incidentu trvalo 1 hodi-
nu. Nakonec zaparkoval na místo, kde mu urèila obslu-
ha a zaplatil parkovné. Nejprve však z místa, od zapar-
kovaného vozidla odešel bez placení a hlídce obecní 
policie se podaøilo jej dostihnout až u Tøí Pramenù. 
Opravdu neskuteèný …….. 

 Øidiè agresor……. 

Nenechavec pøežil 

Dne 2. øíjna v 16:45 hod. oznámila sleèna Tereza D. z 
parkovištì za obecním úøadem, že nìjaký Vietnamec 
honí po nábøeží nìmeckého obèana, který køièí „hilfe." 
Hlídka Obecní policie Høensko se pomocí výstražné sig-
nalizace urychlenì pøesunula do prostoru nábøeží a ho-
nièku ukonèila. Vietnamec uvedl, že mu tento muž zci-
zil v obchodì „Drak" nìkolik kartonù cigaret. S mužem
údajnì spolupracovala žena s koèárkem, do kterého zci-
zené cigarety ukryl. Pøestupek dle § 50 z.è. 200/90 Sb. 
jasnì prokázal kamerový systém, který byl v obchodì 
v èinnosti. Jelikož se nejednalo o opakovaný pøestupek 
a zpùsobená škoda nepøesahovala èástku 5000 Kè, byl 
obèan SRN øešen hlídkou Obecní policie Høensko za 
krádež blokovou pokutou zaplacenou na místì. 

Krádež cigaret 

 Z bloku obecní policie Høensko za období od 26. záøí do 28. øíjna 2016 

sepsal: str. Tomáš Janovec

Dne 12. øíjna pøi kontrole vodní zóny zjistila hlídka OP
v prostoru u posledního vrtu zneèištìnou komunikaci 
ropnými produkty. Jelikož zde došlo k ohrožení bezpeè-
nosti a plynulosti silnièního provozu, byla okamžitì pøi-
volána jednotka místních hasièù, která toto zneèištìní 
odbornì zlikvidovala. Pøi výjezdu JSDH ze stanovištì, 
dìlala hlídka OP na køižovatce soumostí zelenou vlnu, 
pro rychlý a bezpeèný prùjezd hasièského likvidaèního 
vozidla. 

Zneèištìná vozovka 

Frede, kterej si myslíš, že nás dneska hledá?



-zl-

Rozsvícení vánoèního stromu na Mezné

zveme všechny obèany na rozsvícení vánoèního stromu 
26. listopadu 2016 v 18.00 hod. 

na Mezné u Kulturáku
  

po rozsvícení bude malá oslava z donesených zásob
zveme všechny obèany Mezné a Høenska

organizaèní výbor

Zveme všechny obèany na rozsvícení vánoèního stromu 
ve Høensku, po skonèení lampionového prùvodu

27. listopadu 2016 v 18.00 hod. u kostela.  
Znít budou reprodukované vánoèní písnì a koledy,  

hasièi zajistí obèerstvení a teplé nápoje.
Zveme všechny obèany 

nejen Høenska ale i Mezné.

Rozsvícení vánoèního stromu ve Høensku 



Narozeniny

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

v listopadu oslaví své narozeniny naši obèané:

Rùžena Tourková
Libor Riòák
Ester Parohová
Ivana Blažíèková
Daniel Nehasil
Marcela Peroutková
Ladislav Hynek
Denise Prùchová
Kateøina Køížková
Vojtìch Peroutka
Adam Hlaváèek
Jaroslav Salavec
Josef Paroha
Barbora Marešová

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-
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