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Vážení spoluobèané,

pøi usednutí k pracovnímu stolu si øíkám, co Vám svým pøíspìvkem sdìlím, abych se po obsahové stránce ve
vztahu k minulým èíslùm našeho zpravodaje neopakoval. Rozhodnì však nechci uzavøít, že v naší obci jde o tzv.
„okurkovou sezónu", avšak musím objektivnì konstatovat, že nic zvláštního se za mìsíc leden neudálo. Pøesto vnímaje záplavu snìhu, kterou bylo Høensko ještì pøed nìkolika dny „poctìno", velmi rád bych z tohoto místa vedle
našich spolupracovníkù, tzn. „nádvorní partì", chtìl podìkovat Radku Dvoøákovi, který mnohdy nìkolikráte za den
èasto ve veèerních i ranních hodinách, svým pluhem opakovanì „bojoval" se snìhovou záplavou, ve snaze v obci
zajistit prùjezdnost motorových vozidel. Jistì mi dáte za pravdu, že potud jejich aktivita vyznìla v naši spokojenost.
Pøed nìkolika dny obec pøevzala zcela nový malotraktor, jehož prezentaci Vám pøibližuje jiný pøíspìvek. Jde
skuteènì o „fešáka", který po stránce estetické a výkonové nahrazuje z našeho pohledu již staøièký traktùrek. Ten se
po nutné opravì stane zálohovým vozidlem a následnì se zastupitelstvo rozhodne, jaký bude jeho další osud.
V souèasné dobì pravidelnì kontrolujeme stav našich lodí v úložišti v Edmundovì soutìsce. Máme do nich pøipraveny nové døevìné rošty, které jsme si ve vlastní režii vyhotovili.
Jakmile nám to poèasí dovolí, jsou pøipraveni naši spolupracovníci „vstoupit do Kamenice" a odtud postupnì
odstraòovat spadlé stromy, èímž jsme nakonec s povodím Ohøe smluvnì (úplatnì) vázáni. Jde nám o to, aby do zaèátku sezóny byly øíèní úseky v Divoké a Edmundovì soutìsce èisté a následnì jsme se mohli zamìøit na pracovní
aktivity související se zahájením nové turistické sezóny. Protože se tak stane za necelé dva mìsíce, nesmíme marnit
èas.
JUDr. Zdenìk Pánek
A jste zdraví, máte se rádi a jste spokojeni.
starosta

Pøání k jubileu
Starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek pøijal
na Obecním úøadu ve Høensku obèany
Vlastu Bauerovou a Romana Neumana,
kteøí oslavili svá významná životní jubilea. Popøál jim hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti a pøedal dárkové koše.
Jaroslava Antonová,
vedoucí obecního úøadu

Nový pomocník
Pracovníci hospodáøské èinnosti obecního úøadu dostali v tìchto dnech nového zdatného pomocníka. Je jím
malotraktor WINEA-30Hp Comfort, který obec zakoupila jako náhradu za pùvodní malotraktor, který již nevyhovoval souèasnému nároènému provozu. Jeho výrobcem je firma Šálek s.r.o. z Prostìjova. Tento malotraktor splnil požadavky výbìru, jako snadnou ovladatelnost, pohyblivost ve složitých podmínkách, hospodárnost provozu a ekologiètìjší provoz. Vyhovuje i požadavku Národního parku Èeské Švýcarsko, který toto
požadoval. Jeho další pøedností je i kloubové provedení, které umožòuje projet i tam, kde jiný malotraktor
neprojede.
Jaroslava Antonová,
vedoucí obecního úøadu

První letošní koordinaèní schùzka k zahájení
2. roku projektu „Práce hasièù nemá hranice"
V pondìlí 23. ledna 2017 se konala první letošní schùzka v rámci projektu „Práce hasièù nemá hranice" z Programu
spolupráce Èeská republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, na které byly upøesnìny termíny spoleèných akcí,
které se budou konat v letošním roce. Za Obec Høensko, který je lead partnerem, se jí zúèastnili velitel Jednotky
sboru dobrovolných hasièù Høensko Miroslav Køížek, Ladislav Friš, vedoucí hasièské mládeže, Jan Køížek a koordinátorka tohoto projektu Jaroslava Antonová. Druhý rok projektu je nejvýznamnìjší, jelikož v rámci projektu

v tomto roce Obec Høensko získá pro JSDH hasièské terénní vozidlo s pøívìsným vozíkem a vysílaèky. V souèasné dobì probíhají èetná jednání s možnými dodavateli. Požadavkem je, aby toto vozidlo pojmulo 7-9 osob vèetnì
nosítek pro zranìného.
Jaroslava Antonová
koordinátorka projektu

Z èinnosti hasièù
Auto skonèilo na boku v korytì potoka
Jednotka dobrovolných hasièù Høensko vyjela v úterý 24. ledna 2017 dopoledne k dopravní nehodì osobního vozu
nad restaurací Klepáè. Osobák skonèil na boku v korytì potoka. Karambol se obešel bez zranìní. Hasièi zajistili

únik provozních kapalin a vyproštìní havarovaného vozu provedli za pomocí jeøábu profesionálních hasièù ze stanice Dìèín.
Tomáš Straka
E-Dìèínsko

Keramický kroužek ve Høensku
V úterý 17. ledna 2017 zahájil v podkroví Restaurace Falk svou èinnost kroužek keramiky pod vedením paní Míly
Vrzalové. Poèet úèastníkù, kteøí projevili zájem o tuto ruèní práci, mile pøekvapil. Pøišli malí i velcí a jak ženy, tak

i muži. Prostory, kde je kroužek, jsou krásné a teplé. Aè jsme se vìtšinou obávali, jestli budeme zvládat keramické
dovednosti, tak se nám to docela daøilo. Je to zajímavá práce s hlínou, která se nejprve pod vašima rukama mìní v
nìco, co má zprvu abstraktní tvar, který se ale postupnì mìní k tomu, co jste chtìli vytvoøit. Na obrázku mùžete vidìt naše první výtvory. Má-li nìkdo další zájem o tento kroužek, mùže mezi nás bez obav pøijít každé úterý od
16.00 hod. do Restaurace Falk.
Jaroslava Antonová

OBECNÍ POLICIE
Z bloku obecní policie Høensko za leden 2017
Novoroèní jízda
Dne 1. ledna probìhla tradiènì Novoroèní jízda historických vojenských vozidel. Celou kolonu zabezpeèovala
hlídka Obecní policie Høensko a to hlavnì na køižovatkách. Vše probìhlo bez závad a bez narušení bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu.
Krádež hodinek
Dne 7. ledna v 15:00 hod. požádala o pomoc vietnamská prodejkynì ve vnitøním Høensku ve vìci krádeže hodinek. Dva mladí muži ze SRN využili nepozornosti
prodavaèky, která se soustøedila na provádìnou kontrolu
orgánem Celní správy a v nestøeženém okamžiku sebrali z pultu náramkové hodinky v hodnotì 600 Kè. S hodinkami se pokoušeli odejít, ale po pøíjezdu hlídky
obecní policie se radìji vrátili a hodinky zaplatili.
Noèní výlety
Dne 8. ledna bylo hlídce obecní policie nahlášeno, že v
noèních hodinách neznámí obèané pravidelnì vypouští
psy do obce a ti se soustøeïují v prostoru u kostela. Dìlají tam rachot, perou se mezi sebou a štìkotem ruší obèany a turisty pøi spánku. Všichni majitelé psù v tomto
prostoru byli o tìchto noèních výpravách psù informováni, a to náhle pøestalo. Zøejmì byli psi øádnì zajištìni
proti útìku.
Padlý strom v mezipásmu
Pøi kontrole prostoru mezipásma hlídka Obecní policie
Høensko zjistila, že u zadních smìnáren vpravo ve smìru do SRN na chodníku leží vyvrácený padlý strom.
Tímto byla vážnì zhoršena prùchodnost chodcù. Závada
byla nahlášena na Obecní úøad Høensko a pracovní èetou okamžitì odstranìna.
Žádost o pomoc
Dne 11. ledna v 15:05 hod. požádal o pomoc majitel
restaurace ve vnitøním Høensku, a to ve vìci obèana
SRN, který v restauraci provedl konzumaci jídla a pití.
Nemìl na útratu. Hlídka OP po pøíjezdu na místo zjistila
totožnost osoby a pøedala jí majiteli restaurace k vymáhání dlužné èástky obèanskoprávní cestou. Konzument
byl hlídkou OP Høensko dùraznì pouèen na nemožnost
takového jednání.
Poškození zábradlí
Dne 15. ledna bylo zjištìno, že v prostoru soumostí Janov došlo ke smyku projíždìjícího vozidla, které poté
nabouralo do zábradlí øeky Kamenice. Vozidlo z místa
ujelo a totožnost øidièe se nepodaøilo zjistit. Poškozena
byla tøi pole zábradlí. Celá událost byla zadokumentována a pøedána PÈR. (viz. foto)

Vozidlo v pøíkopu
Tentýž den dostala hlídka Obecní policie Høensko informaci, že v prostoru vodní zóny cca. 200 m. pod bývalým Cikánským smrkem sjelo vozidlo do pøíkopu a
posádka se jej marnì snaží vyprostit. Hlídka OP se dostavila na místo a zjistila, že ke zranìní osob, ani poškození cizího majetku nedošlo. Hlídka zajistila vyproštìní
vozidla a po celou dobu akce také dohlížela na bezpeèný prùjezd vozidel v obou smìrech. (viz. foto)

Padající stromy
Dne 17. ledna bylo v dùsledku neustále padajícího snìhu hlášeno nìkolik padlých stromù. Stromy padaly na
parkovištì nad hotelem Klepáè a vedle objektu è.p. 7 na
pøilehlé parkovištì. Naštìstí ke zranìní osob nedošlo.
Padlé stromy zlikvidovala místní firma. Následující den
tj. 18. ledna pod tíhou snìhu padl další strom a to nad
restaurací Lampièka. Konec stromu zasahoval do profilu vozovky a ohrožoval bezpeènost a plynulost dopravy. Hlídce se jej podaøilo zlomit a z komunikace odstranit. Likvidaci následnì provedla odborná firma.
sepsal: str. Tomáš Janovec

Narozeniny
v únoru oslaví narozeniny naši obèané
Anna Bejšovcová
Anna Èerná
Šárka Fabiánová
Herbert Sallmann
Alena Èerná
Illona Smoligová
Jiøina Podhradská
Marta Vrabcová
Pavel Frömmel
Ladislav Friš
Vladislava Buryánková

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

Vážení spoluobèané, vzhledem k platnému Zákonu o ochranì osobních údajù (è. 101/2000 Sb) prosíme ty z Vás,
kteøí si nepøejí, abychom jejich jména uvádìli v našem Zpravodaji mezi jubilanty, aby nám to co nejdøíve oznámili buï na obecní úøad, nebo poslali kontaktním e-mailem uvedeným na poslední stranì vydání.
Dìkujeme.
-zl-

Za krásou ledopádù
Procházka údolím Janovského potoka, Suché Kamenice a prohlídka Soutìsek nás pøesvìdèila, že za krásou ledopádù a divoké pøírody není tøeba jezdit nikam daleko. Pøíroda nám po nìkolika letech opìt ukázala, co umí vytvoøit.

text a foto Zdena Vavøièková

Oznámení obèanùm
Obèané, kteøí si dosud nevyzvedli

Tesco poukázky,
tak mohou uèinit nejpozìji

do 28.2.2017
na Obecním úøadì ve Høensku

Zahájení turistické sezóny
2017 v Soutìskách

Provoz v Soutìskách zaèíná letos 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.
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