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    dovolte mi, abych vám prostøednictvím našeho zpravodaje ještì jednou do Nového roku popøál vše nejlepší, pøe-
devším pevné zdraví, rodinnou pohodu a pracovní úspìchy. 

Vážení spoluobèané,

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

starosta 

     V prùbìhu loòského roku jsem vás na tomto místì podrobnì seznamoval s dìním v obci a zámìry, které jsme si 
pro toto období vytyèili. Krátkým pohledem zpìt mohu konstatovat, že se nám podaøilo vše podstatné zrealizovat. 
     Vìøím, že výzdoba vánoèních stromù ve Høensku a na Mezné se vám líbila a co mì pøedevším potìšilo, je fakt, 
že jejich rozsvícení se v hojné míøe zúèastnili jak místní obèané, tak i naši pøíznivci z okolních obcí. Je jenom dob-
øe, že se spolu setkáváme a umíme se vzájemnì pobavit. Z tohoto místa bych chtìl za pøípravu a prùbìh této akce 
podìkovat našim hasièùm, pracovníkùm obecního úøadu a obecní policii, jejichž vzájemná spolupráce byla velmi 
dobrá. 
     Protože do r. 2017 vstupujeme v dobré ekonomické kondici, jsme pøipraveni naše nejbližší cíle spolehlivì napl-
nit. Jde pøedevším o rekonstrukci naší hasièské zbrojnice, na kterou jsme získali 50% dotaci, vybudování vyhlídko-
vého altánu v Edmundovì soutìsce a položení nové dlažby v uložišti lodí. Èeká nás rovnìž rekonstrukce pøístupo-
vého mùstku k horní pokladnì v Edmundovì soutìsce, zhotovení schodu k tomuto mùstku a dopravní plošiny v 
tomto prostoru. 
     V nejbližší dobì se dozvíme, jak byla posouzena naše žádost o dotaci na opravu galerií a pøístupové cesty v Di-
voké soutìsce, což by pro nás, pro pøípad vyhovìní, bylo jednoznaènì prioritou. Pokud se tak stane, pak by pøibližnì 
na dobu tøí mìsícù byl omezen vstup do této soutìsky z Mezní louky, avšak provoz v ní by pøerušen nebyl. 
     Pokud jde o budovu obecního úøadu, èeká nás generální oprava støechy, komínù a zateplení pùdního prostoru, 
když z bývalého bytu ve druhém patøe chceme zøídit zasedací místnost pro konání schùzí našeho zastupitelstva, ne-
bo� v souèasné dobì obec nedisponuje s vhodným a využitelným prostorem. Chceme taktéž vybudování nové støe-
chy skalní garáže v zadním traktu obecního úøadu, nebo� stávající je v totálnì zanedbaném stavu a je nejvyšší èas 
její obnovy. 
     Mohl bych dále hovoøit o zámìru zastupitelstva zrekonstruovat høbitovy ve Høensku a na Mezné, získání místní-
ho høbitova do vlastnictví obce a dalších aktivitách, o kterých vás budu podle aktuálnosti v následujících mìsících 
informovat.

Jaroslava Antonová, 
vedoucí obecního úøadu

Pøání k jubileu
Starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek pøijal 
na Obecním úøadu ve Høensku obèany  
Vlastu Hruškovou a Lubomíra Stárka, 
kteøí oslavili svá významná životní 
jubilea. Popøál jim hodnì zdraví, štìstí 
a spokojenosti a pøedal dárkové koše.



Tisková zpráva ze dne 23. prosince 2016. Dnes dopoledne hejtman Oldøich Bubeníèek pøivítal ve své pracovnì 
øeditele Støední lesnické školy a Støední odborné školy Šluknov Rudolfa Sochora, pøedsedu Èeského rybáøského 
svazu za Severoèeský územní svaz Miloše Urycha a starostu Høenska JUDr. Zdeòka Pánka.

 Pøedvánoèní setkání hejtmana Ústeckého kraje 

Zejména se bilancoval uplynulý rok a vyhlídky do následujícího roku. S øeditelem školy Rudolfem Sochorem se 
mluvilo o budoucí perspektivì a možnostech vzdìlávání v oboru lesnictví. Pøedseda Èeského rybáøského svazu 
Miloš Urych ocenil zapojení kraje v rámci jarního konání výstavy Èeského rybáøského svazu (ÈRS) o sportovním 
rybolovu v Ústeckém kraji na zámku Nový Hrad v Jimlínì, která byla zacílena zejména na dìti a mládež a pøiblížil 
akce do roku následujícího. S panem starostou JUDr. Zdeòkem Pánkem projednal hejtman zvyšující se návštìvnost
ve Høensku, budoucnost soutìsek a oblasti budoucí spolupráce. 

Vpravo starosta Høenska JUDr. Zdenìk Pánek mluvil o zvyšující se návštìvnosti. 

Mgr. Markéta Flochová
publikováno z: http://www.kr-ustecky.cz

Jaroslava Antonová, 
vedoucí obecního úøadu

Prezentace v mìstském informaèním systému
Naše obec je od 22.12.2016 prezentována v rámci 
mìstského informaèního a orientaèního systému 
ve zvukovém informaèním panelu DARUMA CI-
TY VOICE, který je umístìn na Masarykovì ná-
mìstí v Dìèínì. Po zvolení kódu se na obrazovce
a mapì rozsvítí svìtélko na místì, kde je Høensko
a na obrazovce se objeví reklamní spot obce a 
Soutìsek. Tato prezentace pøispívá k vìtší známos-
ti obce mezi turisty a pøivede k nám další návštìv-
níky, kteøí u nás tøeba ještì nebyli.



 Dopravní zmìny v Dìèínì od 7. ledna 2017
Stavba Vilsnické spojky financovaná a realizovaná Øeditelstvím silnic a dálnic pokroèila. Nyní je nutné uzavøít 
Pìtimostí. Zmìny se dotknou nejen øidièù, ale také chodcù. Uzavøen bude jeden tunel Pìtimostí bìžnì sloužící pro 
pìší. V dobì stavby bude totiž vyhrazen pro vozidla záchranky. Prosíme o zvýšenou opatrnost pøi pohybu v okolí 
stavby.  S uzavøením viaduktù je nutné zavést objízdné trasy a na linkách MAD Dìèín bude docházet k možnému 
zpoždìní na spojích. Všechny linky MAD Dìèín budou provozovány dle platného jízdního øádu s výjimkou linky 
è. 37 Chrochvice – Nemocnice. Pro linku è. 37 se pøipravuje výlukový jízdní øád. Podrobná zmìna výlukového jíz-
dního øádu linky è. 37 od 7. 1. 2017 bude vèas zveøejnìna. Dostupnost obchodu LIDL bude z ulice Práce. Po dobu 
dopravních úprav bude v této ulici zákaz parkování. 

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

Tradièní vánoèní sešlost pod Pøevisem èeských bratøí
se tradiènì koná na první svátek Vánoèní  25. prosince, kdy se za každého poèasí scházíme u kamenného „stolu 
hojnosti". Již z dálky nás vítá bíle prostøený „stùl" vèetnì nazdobeného ministromku s Vánoèními dobrotami od 
úèastníkù všech vìkových kategorií. Každoroènì se zde schází a sjíždìjí pøátelé této akce z rùzných vzdáleností 

V ulici Èsl. mládeže u hl. nádraží bude novì instalován 
takzvaný poptávkový semafor pro chodce. To znamená, 
že chodci pøi pøecházení budou využívat semafor, který
reaguje na stisknutí. Pøechod pro chodce v ulici Èsl. 
mládeže u ul. Prokopa Holého bude po dobu uzavírky 
úplnì zrušen. Semafor pro snadnìjší pøecházení a vìtší 
plynulost provozu bude umístìn také v ulici Radnièní u 
budovy soudu. I zde bude instalován poptávkový sema-
for. Zmìna bude na stykové køižovatce Pøedmostí x ná-
jezd na most ze smìru od kruhového objezdu u Moto-
techny. V tomto smìru nebude možné pokraèovat na 
kruhový objezd u Tesca. Vozidla budou navádìna pou-
ze na Nový most, smìr Liberec a Ústí nad Labem Støe-
kov. Kruhový objezd u Mototechny bude ze smìru Lab-
ské nábøeží veden pouze do Podmokel. V Podmoklech 
vznikne „kruhový objezd“ ulicemi Teplická, Thomaye-
rova, Tržní. Po této trase se bude možné dostat na Nový most nebo ke sportovištím a Lidlu. Ústecká ulice bude 
dostupná pøes ulici Dìlnickou. Zamìstnanci továren na Ústecké ulici budou pro cestu do práce moci využít cestu 
u tenisových kurtù a lávku pøes Jílovský potok.

(letos opìt pøijela úèastnice z belgicko-holand-
ských hranic, nìmeckého Aachenu) a další ze 
všech koutù naší republiky. Vždy si po roce 
máme co øíct a popøát vše nejlepší do dalšího 
setkání. I když tomuto setkání poèasí nepøálo 
a mnozí dali pøednost teplu rodinných krbù 
(celý den pršelo), pod pøevisem vládla dobrá 
nálada podpoøená nápoji pro zahøátí a dobrota-
mi od vánoèních stromkù. Spoleèné foto nám 
tuto akci bude pøipomínat až do dalšího setká-
ní v r.2017, na které se budeme opìt tìšit. Tou-
to cestou také dìkujeme místnímu Sboru dob-
rovolných hasièù, kteøí se každoroènì starají
o Vánoèní atmosféru v tomto krásném a histo-
ricky èeském prostøedí, o pøíjemnou obsluhu 
vèetnì zahøívání výborným Vánoèním svaøá-
kem, doplòovaným jako obvykle, do vlastních
kalíškù. 

 Karolína Besovic s rodinou 
Aachen  Hoengen 



 25. Novoroèní jízda 
Již 25 let se do Høenska na Nový rok sjíždí vojenská 
historická technika. Té letošní se zúèastnilo na patnáct 
vozidel rùzných armád. Nejdále to letos mìla vojenská 
sanita z Litvínova. Všichni se sjeli pøed hasièskou zbroj-
nici, tam se seøadili do kolony a po krátkém proslovu s 
organizaèními pokyny vyjeli za doprovodu obecní poli-
cie napøíè Høenskem. 

Zde už èekali všichni Mezòáci u zapáleného ohnì. Po vydání
polévek byly vyhlášeny výsledky soutìže a pøedány ceny. Po 
spoleèném focení se všichni rozlouèili se slovy „za rok zase"
a veteráni se vydali zpìt ke svým domovským kasárnám. 

Ta nìkterým, jak se øíká po dlouhé noci „bodla". Po nìkolika

zastávkách po celé obci se kolona vojenských veteránù vyda-
la smìrem na parkovištì Mezní Louka, kde pro všechny po-
sádky vojenských vozidel byla pøipravena malá soutìž v øi-
dièském umìní. Ta spoèívala v pøejezdu protitankových min 

Místní již netrpìlivì èekali až u nich kolona zastaví a spoleè-
nì si popøejí do nového roku 2017 . Pak se otevøely kouøící 
kotle polní kuchynì a každý si dal buï gulášovou polévku, 
nebo knedlíèkovou èesneèku s domácími nudlemi. 

mezi kužely, dále pak nájezd na kùl s co nejvìtší pøesností. 
Po ukonèení soutìže se opìt všichni seøadili do kolony a po-
kraèovali do cílové stanice ke kulturnímu domu na Meznou. 

-jk-

  Nový kroužek keramiky a jiných výtvarných technik 

Dne 17.1.2017 v 16 hodin zahájí svou èinnost 
kroužek keramiky v podkroví Restaurace Falk

pod vedením paní Míly Vrzalové. 
Zveme všechny zájemkynì, malé i velké, bez rozdílu vìku.



OBECNÍ POLICIE
 Z bloku obecní policie Høensko za období od 26. listopadu do 24. prosince 2016 

Kulturní akce

Dne 1. prosince pøi kontrole obce zjistila hlídka obecní 
policie, že nad restaurací Lampièka spadl ze skály strom
s balem hlíny na vozovku. Tím byla ohrožena bezpeè-
nost provozu. Hlídka OP komunikaci zabezpeèila a ma-
teriál z vozovky odstranila složka SDH Høensko. Tím 
byla obnovena bezpeènost a plynulost silnièního provo-
zu. (viz. foto) 

Strom na vozovce

Dne 4. prosince pøi kontrole celého nábøeží byl hlídkou 
Obecní policie Høensko zjištìn nepoøádek ve smìru na 
Dìèín pøímo na hranì katastrálního území obce Høens-
ko. Jednalo se o papíry a rùzné krabice se sutí a komu-
nálním odpadem. Pachatele se nepodaøilo zpìtnì zjistit, 
ale tento nepoøádek byl okamžitì odklizen, aby nepøe-
rostl v založenou èernou skládku.

Opìt nepoøádek

Dne 26. a 27. listopadu v obci Høensko a na Mezné pro-
bíhaly akce rozsvícení vánoèních stromkù. Pro dìti byl 
pøipravený lampionový prùvod. Na všech akcích se po-
dílela Obecní policie Høensko zabezpeèováním veøejné-
ho poøádku v prostoru konání tìchto akcí. Dále bylo tøe-
ba bezpeènì zaparkovat velké množství vozidel všech 
návštìvníkù z okolí. Toto se podaøilo a všechny akce 
probìhly bez závad a narušení VP v obci. 

Dne 11. prosince pøi kontrole Mezné bylo zjištìno, že 
neznámá osoba manipulovala a pøesunula dopravní zna-
èení B1 z prostoru toèny na Mezné na plac pøed zastáv-
ku Bus. Tohoto pøestupce se nepodaøilo zjistit. Svévol-
né pøesouvání dopravního znaèení je kvalifikováno ja-
ko pøestupek. 

Pøesunuté dopravní znaèení 

Dne 23. prosince padla na celou obec tìžká námraza. 
Chodníky, pøívoz a komunikace byly pod 3 mm námra-
zou. Na køižovatce u hotelu Labe øidièka nepøizpùsobi-
la rychlost a pøi odboèování skonèila na návštìvì u pa-
na  vietnamce. Naštìstí se nikomu nic nestalo. Dejte 
prosím pozor na neèekanou námrazu, vždy to nemusí 
dopadnout tak, jako v tomto pøípadì. Jsou zimní mìsíce
a nikdy nevíme, co nás na silnici mùže pøekvapit. (viz. 
foto) 

sepsal: str. Tomáš Janovec

Hodnì štìstí, spokojenosti a pracovních úspìchù v no-
vém roce Vám pøeje velitel Obecní policie Høensko.

Nebezpeèná námraza 

Tentýž den byl po ukonèení stánkového prodeje ve 
vnitøním Høensku zjištìn velký igelitový pytel plný od-
padu. Podaøilo se zjistit, kdo jej zde zanechal. Následu-
jící den byl tento  vietnamec vyzván k odklizení pytle 
do kontejneru, což uèinil. Hlídce se omlouval, že pytel 
zapomnìl, když si jej pøipravil veèer na odvoz do Dìèí-
na, kde má svùj vlastní kontejner. 

Zapomenutý pytel

Dne 19. prosince v 16:00 hod. hlídka obecní policie pøi
obchùzce vnitøním Høenskem zjistila partu vietnams-
kých stánkaøù sedících na chodníku naproti prodejnì 
Pegas a hrajících karty. Tím znemožòovali volný a bez-
peèný prùchod na lávku pøes øeku Kamenici. Skupinka 
byla vyzvána, aby uvolnila chodník a karetní hry si šli 
hrát do stánku. Výzvy bylo uposlechnuto. 

Karbaníci 

Dne 12. prosince strážnici Obecní policie Høensko ab-
solvovali ostré støelby na støelnici v Polici u Èeské Lípy. 

Støelci 

Dne 17. prosince ve veèerních hodinách byla hlídkou 
obecní policie zjištìna závada na veøejném osvìtlení. 
Nesvítila èást veøejného osvìtlení od èerpací stanice až 
do mezipásma. Tento stav byl okamžitì nahlášen tech-
nikovi panu Zdeòkovi. Osvìtlení bylo zprovoznìno 
provizornì a nákladnìjší oprava byla provedena násle-
dující den. 

Porucha 



Narozeniny

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

v lednu oslaví své jubileum náši obèané

Ema Bejšovcová
Petra Málková
Jiøí Dzurko
Vlastimil Peroutka
Miroslav Janèí
Marek Bohatý
Jiøí Havlák

Miroslav Turek
Martin Macák
Štìpánka Malinová
Pavel Hruška
Ivana Daøbujanová
Michal Paèák
Kateøina Krejèová

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 oslaví obèané

Vlasta Hrušková, Roman Neuman
Vlasta Bauerová
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 27. ledna 2017

TÝDEN   DEN    MÌSÍC 
  2              10.      LEDEN 
  6                7.      ÚNOR 
10                7.      BØEZEN 
14                4.      DUBEN 
18                2.      KVÌTEN 
22              30.      KVÌTEN 
24              13.      ÈERVEN 
26              27.      ÈERVEN 
28              11.      ÈERVENEC 
30              25.      ÈERVENEC 

 TERMÍNY SVOZU TØÍDÌNÉHO ODPADU A VYTØÍDÌNÝCH 
SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI V ROCE 2017 

TÝDEN   DEN    MÌSÍC 
32                8.      SRPEN 
34              22.      SRPEN 
36                5.      ZÁØÍ 
38              19.      ZÁØÍ 
40                3.      ØÍJEN 
42              17.      ØÍJEN 
46              14.      LISTOPAD 
50              12.      PROSINEC  

SVOZ PLASTOVÝCH OBALÙ SVOZ SMÌSNÉHO PAPÍRU 

SVOZ VYTØÍDÌNÉHO SKLA 

výsyp kontejnerù + svoz pytlù podle rozpisu v týdnech: 
2, 6, 10, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50 

výsyp kontejnerù ( svoz pytlù spoleènì s plastovými 
obaly) v týdnech: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39,
43, 47, 51 

výsyp kontejneru v týdnech: 
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 

UPOZORNÌNÍ
Pytle s tøídìným odpadem odkládejte na obcí urèená 
místa veèer pøed svozovým dnem! 

SVOZOVÝ DEN JE ÚTERÝ

Oznámení obèanùm
Obèané, kteøí si dosud nevyzvedli  tak mohou uèinit 

nejpozìji  na Obecním úøadì ve Høensku
Tesco poukázky,

do 28.2.2017

Provoz v Soutìskách zaèíná døíve, než tradiènì o Velikonocích.
První návštìvníky pøevezeme o víkendech 1. a 2. dubna 2017, 
potom 8. a 9. dubna 2017 a od 14. dubna 2017 již každodennì.

Zahájení turistické sezóny 2017 v Soutìskách


