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HØENSKA a MEZNÉ
MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÈERVENEC 2017

dìtský záchranáøský polygon - str. 6 a 7
Infocentrum obce má certifikát jednotné klasifikace
turistických informaèních center Èeské republiky

koncert dechových hudeb ve Høensku - str. 4 a 5

oprava støechy obecního úøadu - str. 3
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Vážení spoluobèané,
opìt mám pøíjemnou povinnost oslovit vás v dnešním zpravodaji. Èlánky našeho starosty jsou velice obsáhlé a
vyèerpávající, informuje vás v nich o podstatném dìní v obci, a proto si jistì všichni poèkáme na jeho vyjádøení v
dalším „slovu starosty".
Do té doby a i nadále vám všem pøeji vše nejlepší.
Jan Havel
místostarosta

Vyznamenání starosty obce
U pøíležitosti životního jubilea byl JUDr. Zdenìk Pánek,
starosta obce Høensko,vyznamenám Øádem zlatého byzantského køíže s právem nosit èestný prsten Øádu svatého Konstantina /jedná se o tradièní vojenský špitální

øád /. Stalo se tak na návrh Generála Øádu v ocenìní zásluh JUDr. Pánka pøi obnovì a udržování starých tradic
a svazkù. Insignie byly pøedány s diplomem ve staroøeètinì a èeštinì.
Jaroslava Antonová,
vedoucí obecního úøadu

Pøání k jubileu
Minulý mìsíc bylo více jubilantù. Nejdøíve oslavil své jubileum starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek, kterému pøišli
popøát zastupitelé a zamìstnanci obce. Popøáli mu hodnì zdraví do dalších let a místostarosta Jan Havel mu pøedal
dárkový koš. Dalšími gratulanty byla høenská hasièata, která mu pøedala dárkovou hasièskou helmu a popøála mu
pevné zdraví a hodnì štìstí.

Dalšími jubilanty, kteøí oslavili své životní jubileum
byli Vratislav Èíla a Miroslav Pilnáèek, které na obecním úøadu pøijal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek,
který jim popøál hodnì zdravi a štìstí a pøedal jim dárkové koše.
Jaroslava Antonová,
vedoucí obecního úøadu

Oprava støechy obecního úøadu

Jak jsme již psali v minulém vydání, v dnešních dnech probíhá oprava støechy obecního úøadu. Firma Davida Mikuleckého, vítìze výbìrového øízení, by ji mìla mít hotovou do konce èervence. Souèasný stav vidíte na snímcích.
-zl-

Koncert dechových hudeb
Ve dnech od 15. do 18. èervna 2017 se konal v Èeské
Kamenici XVIII. mezinárodní hudební festival dechových orchestrù. Doprovázely je svými vystoupeními
mažoretky. V programu tohoto festivalu byla vystoupení v okolí. Jedním z míst, kde vystoupily, bylo i Høensko. V sobotu 17. èervna 2017 se pøedstavily tøi dechové
orchestry a dva soubory mažoretek. Poèasí letos bylo
pøíjemné, svítilo slunce. Jako loni byl využitý pøístøešek Restaurace U kostela, který byl nejlepším místem
odkud nejlépe znìly skladby hudeb. Po úvodních skladbì místostarosta obce Jan Havel krátce uvedl koncert.
Popøál všem pøíjemný poslech a hezké odpoledne.

Pøi koncertu je doprovodily ve Høensku již známé a oblíbené mažoretky TK Rytmus Roudnice nad Labem.

Pøi jejich vystoupení je doprovodili jejich huláni, kteøí
tu byli i loni.

Jako první vystoupil Dechový orchestr mìsta Hradce
Králové s kapelníkem orchestru panem Ladislavem
Tyrnerem. Historie orchestru sahá až do roku 1921, kdy
byl založen jako první civilní dechová hudba v Hradci
Králové. V loòském roce tedy orchestr se svými poslu-

Dalším vystupujícím byl Dechový orchestr ZUŠ Litvínov. Jeho novodobá historie se datuje od øíjna 2013,
kdy byl po velké pauze obnoven. V souèasné dobì do
Dechového orchestru ZUŠ Litvínov dochází 54 žákù a

chaèi oslavil jubilejní 95. sezónu své nepøetržité èinnosti. Dechový orchestr mìsta Hradce Králové, který
má status spolku neprofesionálních hudebníkù, je složen z více než 50 muzikantù v podstatì všech vìkových
kategorií. Ve svém støedu má i nìkolik vynikajících instrumentálních a vokálních sólistù.

15 absolventù. Hrají symfonickou dechovou hudbu, muzikály, klasický èeský koncertní repertoár a i pochodové
skladby. Soubor vedou Vít Skoøepa a Jaroslav Sochor.

Orchestr vystupuje pøedevším na církevních slavnostech, pøi oslavách státních svátkù a festivalech dechových orchestrù. Fungování orchestru podporuje a zaštiuje mìsto Dopiewo, které orchestru od ledna letošního
roku poskytlo sídlo s prostory pro zkoušení orchestru
jako celku a také pro individuální výuku hudebníkù.

Pøi jejich vystoupení je opìt doprovodily mažoretky TK
Rytmus Roudnice nad Labem.

Doprovodily je jejich mažoretky, které s nimi úèinkují
na vystoupeních a festivalech.

Návštìvníci a turisté, kteøí sledovali vystoupení, potleskem odmìòovali vystoupení, která se jim líbila.
Posledním vystupujícím orchestrem byl polský Orkiestry Dêta Gminy Dopiewo, který byl založen v roce 2013
z iniciativy Žofie Dobrowolské. Kapelníkem orchestru
je pan Krzystof Zaremba. V roce 2015 získal orchestr
ocenení Støíbrný Band na Mezinárodním Festivalu Hudby a Folklóru v Lesznie Wielkopolskim.

Obecní úøad velmi dìkuje majitelce Restaurace Hranice za zajištìní stravy pro všechny úèinkující a Restauraci U kostela za to, že mohl využít jejich prostor pod
pøístøešky pro úèinkující orchestry, kam si OÚ pøinesl
své lavièky.
-zl-

Dìtský záchranáøský polygon 2017
V sobotu 17. èervna se konal v okolí hasièské zbrojnice
Dìtský záchranáøský polygon, který byl souèástí pøeshranièní spolupráce hasièù Obce Høensko a hasièù

pod dohledem zkušeného hasièe s pøípravou transportu
a jeho pøenos. Nebylo to nic jednoduchého.

Feuerwehrverein Ottendorf e.V. v rámci projektu Práce
hasièù nemá hranice. Od 15. hodiny vše zaèalo. Po re-

Další bylo støíkání na terè, které bylo jedno z nejveselejších, protože trefit se do malého otvoru nebylo vždy

jednoduché. Následující disciplínou bylo zdolání výstupu do patra po žebøíku. Pøedtím však se musely obléci
do popruhù, aby mohly být jištìny.
gistraci se dìti postavily na start a s patrným zápalem se
vydaly na trasu k prvnímu stanovišti, kde se spouštìly
po lanì k dalšímu, kde si zkoušely ošetøení zranìného

Výstup byl pro mnohé dìti zážitkem, pøi kterém musely
zatnout zuby, aby se odhodlaly tento nároèný úkol zdolat. Ale zdolaly ho všechny.

spojit hadici s proudnicí se povedlo na výbornou

Pak rychle probìhnout chodbou na druhou stranu budovy a sjet evakuaèní trubkou k další disciplínì.

pøekonání nízké pøekážky bylo pro mnohé hraèkou

nejmenším bylo pøesto nutné pomoci
Nakonec ještì chùze po kladinì a byl cíl. V nìm si dìti
pøevzaly diplom o absolvování polygonu. Byl nároèný,
ale stálo za to ho absolvovat. Sluneèné poèasí po celou
dobu pøispívalo k dobré náladì. Všechny dìti, které si
polygon vyzkoušely, potvrdily, že práce hasièù je nejen
velmi nároèná, ale i nebezpeèná.
Tou bylo rychlé rozbalení hadice a její spojení s proudnicí v co nejkratším èasu, aby mohly pokraèovat na další
pøekážky.

-zl-

Z èinnosti hasièù
Høenští hasièi v televizi
Ústecká televize natáèí seriál o hasièských jednotkách. Mapuje tím práci dobrovolných hasièù. Naši hasièi byli vybráni mezi dalšími jako jednotka, která má široké uplatnìní. V prostoru u hasièské zbrojnice její štáb natoèil reportáž, která toto dokumentuje. Natáèení se úèastnil starosta obce JUDr. Zdenìnk Pánek, starosta Sboru dobrovolných
hasièù Stanislav Køížek a vedoucí obecního úøadu Jaroslava Antonová.

Pro natáèení reportáže pøedvedli hasièi ukázku hašení požáru ve skalách od dosažení místa požáru lezeckou skupinou po lanech, pøes dopravu hadic a vody na místo s použitím vysokotlakého èerpadla Tatry 815.

Starosta SDH Stanislav Køížek v reportáži informoval diváky televize o hiostorii i souèasnosti jednotky, starosta
obce JUDr. Zdenìk Pánek o tom, co pro obec znamená tato jednotka, o její roli a také, jak jim obec pomáhá. Vedoucí obecního úøadu Jaroslava Antonová informovala o Tatøe 815, která byla první v civilním sektoru a kterou
obec získala prostøednictvím dotaèního programu Cíl3/Ziel3 ve spoluprácí s hasièi v Ottendorfu. Tuto reportáž
mùžete shlédnout na webových stránkách Ústecké TV : http://www.usteckatv.cz/using-joomla/extensions/components/search-component/search?searchword=høensko&searchphrase=all , nebo na webových stránkách YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=xVEXJ2gPHt0#t=22 .
-zlfoto: Jaroslava Antonová

OBECNÍ POLICIE
Z bloku obecní policie Høensko od 20. kvìtna 2017 do 29. kvìtna 2017
Pes tulák
Dne 20. kvìtna nahlásili z infocentra z hotelu Foøt, že k
nim dva turisté pøivedli psa, který se k nim pøipojil nìkde v prostoru Vysoké Lípy. Jednalo se o nìmeckého ovèáka stáøí cca 8 let. Ve spolupráci s pracovnicí infocentra se nakonec podaøilo nalézt majitele tohoto tuláka,
který byl až z Jetøichovic. Pro psa si majitel radìji poslal kolegu, který si jej na infocentru Foøt pøevzal.
Ztracený Pupí
Dne 21. kvìtna ve 13:00 hod. se na služebnu Obecní policie Høensko dostavil nešastný obèan SRN, který je
ubytovaný v penzionu Vlasta a nahlásil ztrátu Pupího,
malého strakatého psa. Mìl i jeho fotografii. Hlídka OP
provedla kontrolu celé obce, ale psa se nepodaøilo nalézt. Za tøi hodiny pøišla na OP zpráva, že se Pupí nalezl. Spal prý v penzionu, kde byl muž ubytovaný pod
jeho postelí.
Spící muž
Dne 22. kvìtna øešila hlídka obecní policie událost na
odstavné ploše WC nábøeží, kde spal na zemi obèan
SRN. Na dotaz hlídky, zda je zranìný, nebo nemocen
odpovìdel muž, že je v poøádku, ale že vèerejší den
zkonzumoval vetší množství alkoholu a proto musí odpoèívat. Osoba byla hlídkou OP vykázána z místa a bylo jí doporuèeno jít odpoèívat domù. Muž odešel k hranici SRN.
Watertag
Tento týden hlídka OP Høensko spolupracovala s PÈR
na dodržování veøejného poøádku v obci Høensko když
nìmeètí obèané oslavovali svátek Watertag. Až na drobné výjimky v narušení veøejného poøádku probìhl tento
den klidnì a bez zranìní osob.
Snaha zaparkovat v zákazu
Dne 26. kvìtna hlídka Obecní policie Høensko øešila nesprávné parkování vozidel v prostoru pod vodárnou.
Štìstí øidièù bylo, že se nacházeli ještì v blízkosti vozidel a mìli tak poslední možnost vozidla pøeparkovat na
parkovištì ve správì obce Høensko na Mezní Louce,
které jim hlídka obecní policie doporuèila jako možnou
variantu, kterou ke spokojenosti využili.
Vážná dopravní nehoda
Dne 26. kvìtna se v prostoru U Tøí pramenù stala vážná
dopravní nehoda, pøi které se tìžce zranil motorkáø ze
SRN. Zranìnému byla poskytnuta první pomoc a poté
byl pøemístìn vrtulníkem do nemocnice. Až do ukonèení akce hlídka Obecní policie Høensko v místì usmìròovala silnièní provoz tak, aby nedošlo k ohrožení ostatních úèastníkù silnièního provozu.

Nalezené klíèe od vozu Kia
Dne 27. kvìtna byly nalezeny na cestì do soutìsky klíèe od osobního vozu. Jak se pozdìji ukázalo, klíèe ztratil turista ze SRN, které si je pozdìji vyzvedl na služebnì Obecní policie Høensko, kam je v podveèerních hodinách pøedal poctivý nálezce.
Vrak vozu na hlavní komunikaci
Kontrolou hlídka Obecní policie Høensko zjistila, že v
místì nábøeží v blízkosti èerpací stanice Høensko parkuje vozidlo Renault, které je v polorozebraném stavu
bez registraèních znaèek, tudíž vykazuje znaky vraku
vozidla. Hlídka Obecní policie Høensko kontaktovala
majitele vozu a vyzvala jej k odstranìní vozidla na jiné
vhodné místo tak, aby vùz neparkoval na hlavní komunikaci. Výzvì hlídky bylo uposlechnuto.
Nepoøádek na tržnici
Dne 29. kvìtna hlídka Obecní policie Høensko pøi kontrole veøejného poøádku v obci zjistila, že na tržnici
pøed domem è.p. 26 je znaèný nepoøádek. Hlídka z místa poøídila fotodokumentaci a vyzvala ženu prodejkyni
k okamžitému úklidu místa tak, aby tímto stavem nedocházelo k zhoršování vzhledu obce. Výzvì hlídky bylo
uposlechnuto a žena nepoøádek uklidila.
sepsali: str. Tomáš Janovec a str. Vlastimil Šárovec

Narozeniny
v èervenci oslaví svá jubilea naši obèané
Alena Paèáková a Karel Zachula
narozeniny oslaví obèané

Matyáš Buryánek
Minh Chang Tranová
Kryštof Bouša
Kvìta Hrušková
David Tran
Lubomír Paroha
Jan Havel
Martin Køížek
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-

Smutná událost
V minulých dnech zemøel ve svých 77 letech náš
obèan Herbert Salmann, z Horního Høenska.

Kroužek keramiky
Kroužek keramiky má pøes léto prázdniny.

Èest jeho památce.
Opìt se sejdeme 5. záøí 2017 v 16. hodin

Úspìch našeho obèana v Rùžové
10. èervna se konal v Rùžové závod Rùžový panter, kterého se zúèastnil Ladislav
Friš z Horního Høenska. V kategorii seniorù zvítìzil èasem 0:49:22. Gratulujeme!

Zmìny v souvislosti s novelou zákona o ochranì pøírody a krajiny
Od 1. èervna nabývá úèinnosti novela zákona o ochranì pøírody a krajiny, která
pøináší nìkteré zmìny také pro národní park Èeské Švýcarsko a chránìnou krajinnou oblast Labské pískovce. Oproti dosavadnímu stavu lidé zaznamenají zejména
následující zmìny: Správa národního parku Èeské Švýcarsko je novì územnì pøíslušná také pro chránìnou krajinnou oblast Labské pískovce. V úøedních záležitostech týkajících se území CHKO Labské pískovce se lidé tedy novì budou obracet
na Správu Národního parku Èeské Švýcarsko, a to buï v jejím sídle v Krásné Lípì
nebo v Dìèínì, kde správa parku bude mít detašované pracovištì v budovì døívìjší
Správy CHKO Labské pískovce.
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