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S vo s slo  taro ty

    jak ten èas letí. Jistì mi dáte za pravdu, že letošní turistická sezóna ve Høensku pomalu, ale jistì spìje ke svému 
závìru. Již za pouhé dva mìsíce, konkrétnì v nedìli 5. listopadu 2017 bude provoz v soutìskách završen, avšak 
obec je pro pøípad zájmu našich podnikatelù provoz v Edmundovì soutìsce prodloužit ve dnech 17. - 19. listopadu 
a dále ve dnech 25. - 26. listopadu 2017. Poté již nikoliv, nebo� naši zamìstnanci musí pøipravit lodì k zazimování, 
zazimovat pokladny, srubovou stavbu a WC a dále pak „zvednout jezy" k jejich nutnému „propláchnutí". 

Vážení spoluobèané,

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

starosta 

    Pozornì sledujeme pøíjezd turistù do našeho regionu a poèet návštìvníkù v soutìskách, když lze øíci, že ke konci 
mìsíce srpna tohoto roku, oproti stejnému datu roku 2016 zaznamenali nárùst o více než ètyøi tisíce motorových 
vozidel a návštìvnost v soutìskách o více jak dvacet tøi tisíc osob. Jde o krásná èísla, kterých jsme dosáhli i v dobì, 
kdy provoz v Divoké soutìsce je limitován. 
    V této souvislosti Vám chci øíci, že rekonstrukce galerií na pøístupové cestì do Divoké soutìsky probíhá pøesnì 
podle pøedem schváleného harmonogramu a dùvodnì mùžeme oèekávat, že dílo bude obci pøedáno vèas a v oèeká-
vané kvalitì. Ocelové zábradlí v tomto prostoru je již definitivnì odstranìno, dokonèuje se odstranìní plechových 
pochozových dílcù a pomalu se montuje nové døevìné zábradlí. 
    Z mého pohledu jde o velmi zdaøilou akci spoèívající ve slavnostním otevøení nového altánku na pøístupové ces-
tì do Edmundovy soutìsky, mimo jiné za pøítomnosti øeditele Správy národního parku Èeské Švýcarsko Ing. Pavla 
Bendy. Jde o krásnou stavbu, která prakticky okamžitì po zprovoznìní je v permanentním zájmu turistù, a co nás 
velmi tìší, s velmi pøíznivým ohlasem. 
   Jistì jste zaregistrovali, že oprava støechy obecního úøadu je ukonèena a v souèasné dobì finišuje oprava hasièské 
zbrojnice, která bude završena v dohodnutém termínu do 15. øíjna 2017. Navíc lze dùvodnì oèekávat, že do konce 
mìsíce záøí tohoto roku bude položena nová pochozí plocha v úložišti lodí u srubové stavby v Edmundovì soutìs-
ce, nebo� stávající je již za hranicí únosnosti. Navíc tento prostor budou moci kvalitnì využívat v dobì nepøíznivé-
ho poèasí návštìvníci našich soutìsek. 
   Na závìr Vám chci sdìlit, že poèínaje 12. záøím 2017 bude na Mezné pro vjezd a výjezd motorových vozidel 
uzavøena cesta od bývalé školy smìrem k soutìskám, nebo� tohoto dne zapoène její generální oprava. 

V minulých dnech jste jistì zaznamenali televizní a rozhlasové reportáže podrobnì popisující události pøed patnác-
ti lety, kdy naše obec v polovinì srpna roku 2002 byla ztížena devastující po vodní. Protože již v této dobì jsem 
vykonával funkci starosty obce, mohu øíci, že spolu s dalšími jsem byl úèastníkem této živelné události. Je na mís-
tì, abych i dnes podìkoval tìm, kteøí stáli po mém boku a byli aktivními èleny krizového štábu, jenž mìl sídlo v 
obci Janov. Konkrétnì mám na mysli pøedevším (abecednì) Jiøího Èešpivu, Jozefa Køiváka, Stanislava Køížka a 
Lubomíra Stárka, bez jejichž pomoci a organizaèních schopností by práce spojená se zásobováním obèanù a ná-
sledné obnovy obce nebyla tak rychlá a úèelná. Souèasnì bych chtìl dále podìkovat místním hasièùm, dobrovol-
ným hasièùm z okolních obcí, obecní a státní policii, vojákùm a všem dalším obèanùm Høenska a blízkých obcí, 
kteøí každý svým dílem nám vypomáhali. 

 Patnáct let poté

Vzpomínám si, že dne 13. srpna 2002 v dopoledních hodinách byl hejtmanem Ústeckého kraje vyhlášen stav ne-
bezpeèí pro celé území Ústeckého kraje, jenž byl postupnì, v závìru pøednostou Okresního úøadu Dìèín, prodlužo-
ván až do 30. záøí 2002. Ve dvou následujících dnech, tedy 14. a 15. srpna 2002, probíhala evakuace 141 obèanù 
Høenska do Janova a na Meznou, by� ta se mnohdy ze strany místních nesetkávala s pøíznivým ohlasem. To nako-
nec dokresluje událost, že pøi tomto zásahu jsem byl jedním z bývalých místních podnikatelù Høenska ohrožován 
pistolí. Nikdo z nás si v této dobì neumìl pøedstavit, kam vystoupí hladina Labe a Kamenice, rozhodnì ne, že dne 
16. srpna 2002 bude kulminovat na výšce 12 metrù a 80 centimetrù. Podélné zábradlí od obecního úøadu smìrem 
do vnitøního Høenska bylo zcela pod vodou, takže do vchodu obecního úøadu museli naši hasièi pro matriku, která 
se pøi evakuaci úøadu opomnìla vzít sebou, vjet na èlunu. Pokud šlo o vyèíslení tehdy vzniklých škod, 



tak celková finanèní èástka potøebná k zajištìní základní obnovy obce èinila 100 miliónù korun a na majetku obce 
20 miliónù korun. Dnes pouze orientaèní tabulky umístìné na nìkterých budovách v obci ukazují, kam v této dobì
hladina øek vystoupila a již spolu s ostatními nedovedu pochopit, že jsme se stali pøímými úèastníky této živelné 
události. 

Povodeò 2002 byla povodeò, kterou nikdo z místních 
nezažil. Ani já, i když jsem nejstarší rodák a hlavnì ji 
nikdo neznal a nevìdìl, jak bude velká. Nikdo neumìl 
likvidovat následky, nikdo nepøedpokládal, že voda bu-
de ve vnitøním Høensku v prvních patrech a nikdo nevì-
øil tomu, že se bude muset evakuovat Høensko. Že ti, 
kteøí by zùstali za zónou køižovatka Kamenice - Labe, 
tak by byli odøíznuti od svìta. Nikdo nevìøil, že to bude
tak rychlé. I když povodeò nastupovala pomalu. A že to 
bude mít takové následky. Že bláto, které nebrala ani 
technika, tak tam nastoupily ruce všech dobrovolníkù a 
pomocníkù z okolních jednotek. 

 
Bláto z vody se nesmì-

lo z rozhodnutí hygienika splachovat do Kamenice, ale  

V souvislosti s patnáctiletým výroèím smutné události v roce 2002 jsme se zeptali pøímých úèastníkù, èlenù teh-
dejšího povodòového štábu, co se jim vybaví, když se øekne povodeò 2002 a co je tehdy nejvíc dostalo (dojalo).

Takže ještì jednou Vám všem adresuji mùj upøímný dík. 
JUDr. Zdenìk Pánek 

starosta 

 Co se mi vybaví, když se øekne povodeò 2002

Lubomír Stárek

Jiøí Èešpiva

 Co mi utkvìlo v pamìti bylo to, 
že lidé, kteøí se nemuseli a nezdravili se, si pomáhali. Další bylo to, že paní Taušnerová nám pøinesla plyšového 
medvídka, kterého našla na silnici po povodni, aè povodní nezasažena (bydlela na Mezné), jako podìkování  za to,
co jsme, myslím tím hasièe, udìlali. Máme ho dosud na hasièárnì jako maskota. 

muselo se 9 dní èekat, až ztuhne a mohlo se odvézt k likvidaci. Byla to povodeò, kdy jsme byli nasazení 57 dní a 
nocí. Nikdo to nezažil a nikdo nevìdìl, jak dlouho to bude trvat a jak to dopadne. 

Jozef Køivák

-zl-

Stanislav Køížek 

Málokdo si mohl pøedstavit, jak to po povodni bude vypadat v domech, ze kterých byli pøi pøíkazu evakuace, eva-
kuováni lidé, nìkteøí i témìø násilím. Nikdo nevìdìl, nebo nevìøil, kam až voda mùže vystoupat. K tomu únava a 
nejistota, když napøíklad pøišla zpìtná vlna, která ještì zvýšila hladinu Kamenice, kdy nevíte, jestli ještì stihnete 
odejít. Ale v tu chvíli na to nikdo nemohl myslet, protože na to nebyl èas. Na povodeò mám dobré i rozpaèité 
vzpomínky. Rozpaèité jsou z chování nìkterých lidí, když opadla voda. Závist a nepøejícnost nebyla pøíjemná. Ale 
to nepøíjemné pøevážila solidarita cizích lidí, kteøí aè nás nikoho neznali, pøesto pomáhali a sbírali jak materiální, 
tak finanèní pomoc. Navíc to, co dokázala armáda a co dokázali hasièi, to bylo úžasné. Co mì dojalo? Právì soli-
darita lidí, kteøí nás ani neznali. Napø. v Dìtském domovì "Zemì dìtí" v Èeské Kamenici vybraly dìti peníze ze 
svého kapesného a pøivezli nám je.

Co si vybavím o povodni v roce 2002? Hodnì vody, která byla až do prvních pater domù. Nepoøádek, který zane-
chala a chování nìkterých lidí. Ale abych øekl nìco lepšího, tak obìtavá práce vojákù a hasièù, dobrá organizace 
evakuací, i úklidu po odteèení vody. Na co nerad vzpomínám, je pohled z lodièky na plovoucí nábytek, knihy a os-
tatní vìci v prvním patøe. Bylo to velmi smutné. 

Když si vybavím rok 2002 a k tomu si vybavím, že má být ještì jedna hráz pod Dìèínem, tak si k tomu roku 2002 
pøidám ještì metr a pùl, pak si koupím holinky a prchnu odsud. Ale k povodni. Dodržovalo se to, co se øeklo a 
hlavnì postupnì a ne pøekotnì. Mìlo to svùj øád. Voda nechala hodnì nepoøádku, který nemohl být rychle uklizen, 
protože byl kontaminovaný rùznými látkami. Hlavnì z chemièek a fabrik u øeky. Voda nám zklikvidovala naši pù-
vodní zbrojnici, ale Tatra, kterou jsme mìli, byla v poøádku a v plném nasazení. Voda byla hodnì vysoko, u nás až 
do pùli prvního patra. Když odtekla, všude bylo bahno a dlouho jsme vysoušeli. Co mì nejvíc dostalo? Když jsem 
se podíval z lodièky do svého obývacího pokoje v prvním patøe a vidìl jsem tam plavat všechno, staré knihy na 
které jsem byl hrdý a které jsem mìl moc rád, tak jsem byl hodnì smutný. 



 Krásná Lípa, 11.8.2017 - Nový druh netopýra se odborníkùm podaøilo nalézt nedaleko Høenska. Pomocí speciál-
ního detektoru zachycujícího ultrazvukové echolokaèní signály a následné poèítaèové analýzy získaných dat byl to-
tiž vùbec poprvé v Èeském Švýcarsku prokázán výskyt silnì ohroženého netopýra Saviova (Hypsugo savii). 
„Detektor jsme umístili v kaòonu Labe nedaleko Suché Kamenice", øíká Pavel Benda, øeditel Správy národního 
parku Èeské Švýcarsko, který se monitoringu netopýrù sám velmi aktivnì vìnuje a pokraèuje: „Tato oblast patøí k 
mimoøádnì významným netopýøím lokalitám. Øada druhù zde zimuje v èetných puklinových jeskyních a samotný ka-
òon je významným migraèním koridorem. Proto jsme doufali, že právì zde bychom mohli s využitím tzv. BAD-detek-
toru objevit i nìjaké nové druhy pro náš region." Tento pøedpoklad se nakonec potvrdil. Již v loòském roce zde by-
ly zaznamenány dva nové druhy netopýrù (netopýr brvitý a netopýr alkathoe). Aktuálnì potvrzený netopýr Saviùv 
byl opakovanì zaznamenán od jara do podzimu loòského roku. Až analýza získaných dat provedená v letošním ro-
ce Doc. Tomášem Bartonièkou, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brnì však jednoznaènì potvrdila, že se jedná prá-
vì o tento druh. 

 Richard Nagel 
Publikováno z Oficiální internetové stránky NP Èeské Švýcarsko (http://www.npcs.cz)

 Èeské Švýcarsko má další druh netopýra 

Netopýr Saviùv patøí mezi teplomilné druhy a vyskytuje se od západního Støedomoøí po støední Asii a podhùøí Hi-
málaje. V Èeské republice byl poprvé zjištìn na jižní Moravì v roce 2001. Dokladù o jeho výskytu však stále pøi-
bývá, vèetnì dokladù o rozmnožování. Byl zjištìn napø. i v Praze. Nález v kaòonu Labe je však zatím nejsevernìjší
lokalitou jeho výskytu v Evropì! 
Celkem již bylo v Èeském Švýcarsku zaznamenáno 22 druhù netopýrù z celkových 27 druhù nalezených v Èeské 
republice. „Díky využití nejmodernìjší techniky se nám otevírají netušené možnosti studia netopýru. Daøí se nám 
prokázat i druhy, které nejsou jiným zpùsobem prakticky zjistitelné. Celkový poèet prokázaných druhù v naší ob-
lasti tak ještì nemusí být koneèný", dodává na závìr Pavel Benda. 

netopýr Saviùv (foto: Miloš Andìra) Foto  netopýr velký, Václav Sojka

 Mezinárodní noc pro netopýry
Datum akce: Ètvrtek, 14. záøí, 2017 - 17:00 - 18:00                                              Místo: Dìèín - mìstská knihovna
Pøednáška o netopýrech Èeského Švýcarska, Labských pískovcù a Šluknovského výbìžku. Souèástí pøednášky je 
také prezentace živých netopýrù a èinnosti chiropterologù, vèetnì ukázek vybavení. Akce je vhodná i pro zvídavé 
školáky. Kontakt: j.juda@npcs.cz, 737 276 863



Rozlouèení s létem na Mezné
V sobotu 26. srpna dopoledne opìt skupina chalupáøù a 
obèanù Mezné postavila pøed „Kulturákem" oba stany, 
sety stolù a lavic. Na opékání vuøtù byl pøipraven tábo-

-jh-

rák. Proè? Uskuteènilo se tøetí plánované setkání, na 
kterém jsme se rozlouèili s létem. 

Vzhledem k nepøítomnosti pùvodního léta - Barušky, 
bylo léto nahrazeno Mirkem, který tuto funkci vykoná-
val již døíve. Štìstím bylo, že pùvodní obleèení nezlik-
vidoval. Náhrada to byla skvìlá. 

I lampionový prùvod dìtí a jejich rodièù byl velmi pìk-
ný. Pøesto, že okolo pùl desáté opìt krátkou dobu prše-

jistil sponzor pan Roman Basl. Vzhledem k zakoupe-
nému skladu se druhý den po uschnutí stanù a setù bì-
hem hodiny opìt vše uklidilo a „Kulturák" se opìt pro-
mìnil v plnì využívanou autobusovou zastávku. Osadní
výbor dìkuje všem zúèastnìným a tìší se na další set-
kání. Pøivezl a odvezl ho krásnì obleèený Láïa vyzdobeným

„nebeským strojem".

lo, zábava pokraèovala k všeobecné spokojenosti až do 
brzkých ranních hodin. Tradièní opékání vuøtù opìt za-



V sobotu 12. srpna 2017 byl v Edmundovì soutìsce slavnostnì otevøen Altánek knìžny Elisalex. Obec Høensko
altánek nechala postavit na místì, kde již døíve stál za doby Edmunda Clary Aldringena. 

Slavnostní otevøení Altánku knìžny Elisalex 

Zúèastnil se ho starosta JUDr. Zdenìk Pánek, øeditel Národního parku Èeské Švýcarsko Ing. Pavel Benda, z Klubu
èeských turistù Richard Vech s manželkou a obèané Høenska a Mezné. Starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek ve svém

proslovu seznámil pøítomné hosty, že altán je pøispìním obce ke zlepšení nabídky pro turisty, kteøí jdou k pøísta-
višti lodièek, aby se mohli pokochat pohledem na Kamenici z místa, odkud to dosud nebylo možné. 



Altánek byl pojmenován po manželce Edmunda Clary Aldringena Elisalex. která pocházela z rodu slavného ruské-
ho vojevùdce Kutuzova. Potom spoleènì s Ing. Pavlem Bendou, øeditelem Správy Národního parku Èeské Švýcar-
sko, slavnostním pøestøižením pásky otevøeli Altánek knìžny Elisalex. Pøípitkem sklenièkou šampaòského (pro mo-
toristy nealkoholického) symbolicky popøáli altánku spokojené návštìvníky. 

-zl-

Starosta JUDr. Zdenìk Pánek pøed pøípitkem vyjádøil pøesvìdèení, že turisté budou altánek hojnì využívat. Ohod-
notil i kvalitní práci Ing. Václava Baòky, který je zhotovitelem. Po starostovi se ujal slova Ing. Pavel Benda, øeditel

Správy Národního parku Èeské Švýcarsko, který ocenil vybudování altánku a snahu obce zpøíjemnit návštìvníkùm
cestu v Edmundovì soutìsce. Pak si všichni mohli prohlédnout tuto vyhlídku zblízka uvnitø. Po skonèení slavnost-
ního otevøení se do Altánku knìžny Elisalex podívali i první turisté. 



Z èinnosti hasièù

 Tomáš Straka 
zdroj: www.edecinsko.cz

Ve støedu 9. srpna 2017 odpoledne vyjeli hasièi z jednotek Høensko a Labská Stráò k transportu zranìné ženy z Ga-
brieliny stezky (u Pravèické brány). 

 Velmi nároèné odpoledne høenských hasièù 

Pacientka se zranìnou dolní konèetinou byla v nosítkách pøenesena k sanitce a pøedána záchranáøùm. 

Obì jednotky následnì vyjely k dalšímu transportu seniora, a to do Edmundovy soutìsky k muži, který byl vyèer-
pán a bez pomoci by se již nedokázal dostat zpìt do obce. Hasièi se následnì vrátili na své základny. 

Za pár minut hasièi z Høenska vyjeli k další události opìt, smìrem na Pravèickou bránu (Gabrielka) k transportu a 
pomoci záchranáøùm se starším zranìným mužem. Dále pak hasièi doprovodili dalšího staršího turistu do obce 
(muž byl vyèerpán a již byla pozdní hodina na pohyb v lese). Pøi støedeèních výjezdech hasièi ušli celkem patnáct 
kilometrù ve špatnì pøístupném terénu s celkovým pøevýšením 1850 metrù. 

Jen pro dokreslení - v tento den bylo sluneèno a velmi teplo. Teplomìr ukazoval 25° Celsia a bylo bezvìtøí. Jistì si
každý dokáže pøedstavit, jak nároèné jsou tyto zásahy.

pozn. redaktora





OBECNÍ POLICIE
Z bloku obecní policie Høensko od 14. èervence do 26. srpna 2017

Dutina stromu jako popelnice, to snad ne 

Dne 16. èervence hlídka Obecní policie Høensko øešila 
pìt øidièù, kteøí zaparkovali v zónì s dopravním omeze-
ním a to v úseku Høensko-Mezní Louka a to na místì v 
pøíkazním øízení pokutou. 

Parkování v zákazu 

Dne 18.èervence v dopoledních hodinách požádala o 
pomoc hlídku Obecní policie Høensko obsluha parko-
vištì Imbis ve vìci turisty ze SRN, který odmítal na par-
kovišti zaplatit poplatek za parkování.Obsluze se vys-
míval a plival smìrem k ní. Po pøíjezdu hlídky Obecní 
policie na místo se obsluze omluvil a spoøádanì zaplatil
parkovné. 

Neslušný turista 

Dne 14.èervence hlídka Obecní policie zjistila, že ne-
známý ukladatel odhazuje do dutiny stromu v místì 
vnitøního Høenska drobný odpad, který pracovník úkli-
dové èety obce Høensko stále vybírá a uklízí. Tomuto 
místu bude vìnována ze strany hlídky Obecní policie 
Høensko zvýšená pozornost za úèelem zjištìní ukladate-
le odpadkù. 

 
jako zóny s dopravním omezením, kde je nežádoucí, 
aby zde parkovala vozidla v zákazu, když na Mezní 
Louce byla kapacita parkování ještì volná. I pøes toto 
opatøení se zde vyskytuje parkování v zákazu. Nìkteøí 
øidièi byli pøesmìrování na parkovištì obce Mezní Lou-
ka a ostatní pøestupci byli øešení pokutou v pøíkazním 
øízení. 

Dne 2.srpna hlídka Obecní policie Høensko zajiš�ovala 
výjezd jednotky SDH Høensko ke zranìné sleènì, která 
zkolabovala na Malé Pravèické bránì. Hlídka OP zregu-
lovala dopravu na soumostí na Janov. 

Výjezd ke zranìné 

Dne 19. èervence øešila hlídka Obecní policie Høensko 
pøestupky dvou øidièù stojících v zákazu v úseku Mezní 
Louka-Mezná. První pøestupce pøestupek uznal a zapla-
til pokutu v blokovém øízení. Druhy také, ale po pøíjez-
du do Høenska ke smìnárnì si vše rozmyslel, zaèal být 
arogantní a uchýlil se ke znaèným prùtahùm. Telefono-
val na všechny možné instituce se zámìrem vyhnout se 
sankci za pøestupek. Teprve po dùrazné výzvì hlídky 
pokutu zaplatil. 

Arogantní pøestupce dìlal prùtahy 

Dne 17. srpna hlídka Obecní policie Høensko obdržela 
informaci, že v prostoru úseku Høensko-Mezní Louka 
se pohybuje polonahý muž. Hlídka informaci provìøila 
a po zjištìní totožnosti muži doporuèila, aby se šel do-
mù vyspat. Muž jevil známky opilosti, ošetøení nepoža-
doval a nebyl zranìný. 

Následky požití alkoholu 

Dne 26. srpna požádala hlídku Obecní policie Høensko 
o pomoc Policie ÈR ve vìci zastavení øidièe vozidla 
Land Rover Diskovery, jehož øidiè je podezøelý z požití 
alkoholu. Hlídka Obecní policie Høensko øidièe zastavi-
la na nábøeží pøed domem è.p. 100. Øidiè reagoval vel-
mi zmatenì a když již témìø stál, tak narazil do opìrné 
zdi pøed domem è.p. 100. a poškodil si pravý pøední 
blatník. Poté si øidièe zøejmì pod vlivem psychotropní 
látky pøevzala Policie ÈR, která jej stíhala od Dìèína. 

Øidiè pod vlivem 

sepsal: str. Vlastimil Šárovec

Po celou dobu prázdnin se hlídka Obecní policie Høens-
ko zamìøila na kontrolu úseku Høensko - Mezní Louka, 

Parkováni v zákazu 

Dne 29.èervence obdržela hlídka Obecní policie Høens-
ko oznámení od provozní restaurace z Janova, že nìjaký
chlapec z Prahy se zranil na lavièce vyhlídky ve Høens-
ku. Celou informaci hlídka OP na místì provìøila, nikdo
zranìný se na místì nenacházel a i ostatní okolnosti by-
ly znaènì nevìrohodné. Hlídka OP zjistila, že vyhlídka 
s lavièkou patøí lesùm ÈR, tudíž obec Høensko nenese v 
pøípadu žádnou zodpovìdnost. 

Podivné okolnosti zranìní 

Upozoròujeme obèany a majitele objektù pøilehlých 
k místní komunikaci na Mezné, vedoucí od staré 
školy do soutìsky, že od 12. záøí 2017 nebudou zde 
moci parkovat a ani sem vjíždìt, a to z dùvodu za-
hájení opravy této komunikace. Pøedpokládaná do-
ba opravy je 1 mìsíc, tedy do 12. øíjna 2017. Bližší 
informace získáte u vedoucí obecního úøadu Jaro-
slavy Antonové na tel. èísle 775 862 537. 

Upozornìní pro obèany Mezné



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

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

v záøí oslaví své jubileum náš obèan

Ladislav Friš
Zdeòka Rajmanová
Helena Frömmelová
Otmar Rolínek
Jiøí Lang
Roman Pluháèek
Martin Daøbujan st.
Lubomír Toušek
Karel Loun
Vlastimil Paèák ml.
Petr Frömmel
Vladislava Hlinèíková

narozeniny oslaví obèané

Jiøí Neuman
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 28. záøí 2017

Obec Høensko, poøádá již podruhé, pro obèany Høenska a Mezné 16. listopadu autobusový výlet na ochutnávku vín
do sklepù Žernoseckého vinaøství.  Pøihlášku, vèetnì úhrady 100 Kè, je nutno odevzdat do konce záøí pracovníkùm
kanceláøe obecního úøadu Høensko. 

 Pøihlašuji se závaznì na „ Ochutnávku vín vinaøství Velké Žernoseky". 

Jméno a pøíjmení ........................................                                                   telefon………………………… 

Výlet do Žernoseckého vinaøství 

Pøihláška 

V Edmundovì soutìsce se konala svatba pracovníka ob-
ce pana Antonína Podaného a sleèny Jany Agripinové.
Oddával je starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek.

Svatba v Edmundovì soutìsce

Do spoleèného života jim pøejeme hodnì štìstí a hez-
kých dnù spoleènì strávených.

redakce Zpravodaje Høenska a Mezné

Pøání k jubileu

Minulý mìsíc pøijal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek 
na obecním úøadì Annu Nemeškalovou, která oslavila 
své významné životní jubileum. Popøál jí hodnì zdraví,
štìstí a spokojenosti a pøedal dárkový koš.


