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Závody pøevozníkù

 11.11.2017 od 10 hodin
Edmundova soutìska

o Putovní pohár starosty obce Høensko



    pohledem do kalendáøe se mi nechce vìøit, že do ukonèení turistické sezóny v soutìskách schází již necelý mìsíc,
avšak mohu vám sdìlit, že soutìsky jako takové se uzavøou pozdìji. V této souvislosti jsme vyslyšeli pøání našich 
podnikatelù, kteøí vznesli požadavek na pokraèování provozu lodièek v Edmundovì soutìsce i po 5. listopadu 2017.
V dùsledku toho jsme uèinili opatøení, že provoz na ní bude zabezpeèen od pátku 16. listopadu do nedìle 19. listo-
padu 2017 a následnì od soboty 24. listopadu do nedìle 25. listopadu 2017. Poté již nikoliv, nebo� následnì musí-
me zaèít s nezbytnou opravou lodí, zabezpeèit jejich øádné vytažení a uložení do novì zrekonstruovaného prostoru 
a nakonec i „zvednutí jezù" za úèelem jejich „propláchnutí". Z tohoto místa bych vás chtìl pozvat na taneèní zába-
vu pøi pøíležitosti ukonèení turistické sezóny, která se bude konat v sobotu 11. listopadu 2017, již tradiènì v Janovì. 
Z dùvodu uvedeného proto provoz v soutìskách nebude zabezpeèen též ve 45. týdnu t.r. Chtìl bych se s vámi osob-
nì setkat a vzájemnì se pøi dobrém programu a muzice pobavit. Ještì však v dopoledních hodinách tohoto dne bu-
dou uskuteènìny již tradièní závody pøevozníkù v Edmundovì soutìsce o „Putovní pohár starosty obce", na které 
jste rovnìž srdeènì zváni. 

Vážení spoluobèané,

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

starosta 

    Chci se s vámi podìlit o velmi pøíjemný zážitek ze dne 23. záøí 2017, kdy za pøítomnosti velitele našich hasièù 
Miroslava Køížka jsme z rukou hejtmana Ústeckého kraje pøevzali motorovou støíkaèku TOHATSU VE 1500 v hod-
notì 263 780,- Kè jako dar høenským hasièùm za jejich pøíkladnou a obìtavou práci ve prospìch obce. Jde o zaøíze-
ní, které je svojí funkèností skuteènì nadstandardní, umožòující rychlejší a operativnìjší zásah na konkrétním místì.
Pøi této pøíležitosti na atletickém stadionu v Dìèínì jsem byl svìdkem soutìže „hasièat" z dobrovolných hasièských
sborù celého Ústeckého kraje a vìøte, že naši reprezentanti si pøi ní vedli velmi zdatnì. 
    Již v polovinì tohoto mìsíce bude završena generální oprava naší hasièské zbrojnice, která již nyní se muže po-
chlubit zcela „novým kabátem" a rovnìž její interiér se radikálním zpùsobem zmìní. Jde o dílo, na které mùžeme 
být hrdí a které bude moci plnohodnotnì užívat i naše mládež, která zde najde kvalitní zázemí pro svoje volnoèaso-
vé aktivity. 
    V souèasné dobì, i pøes èásteènou nepøízeò poèasí, probíhá rekonstrukce našich „galerií" v Divoké soutìsce, 
když je dán reálný pøedpoklad, že bude vše dokonèeno ve stanoveném termínu a požadované kvalitì. Vìøím, že tou-
to turistickou cestou podél øeky Kamenice k hornímu pøístavišti v Divoké soutìsce se poprvé projdeme již pøi zahá-
jení nové turistické sezóny v bøeznu r. 2018, pøi pøíležitosti 120. výroèí od jejího zprovoznìní, což se stalo v roce 
1898. Naším pøáním je, abychom dané výroèí dùstojnì oslavili a budu jen rád, aby se tak stalo i za vaší hojné úèasti. 
   Nepochybnì naší podnikatelé uvítají následující informaci, že ve dnech 9. øíjna až 13. øíjna t.r. v budovì našeho 
obecního úøadu, konkrétnì v prostoru poštovního úøadu, dojde k instalaci bankomatu, jehož provozovatelem bude 
Banka Moneta. Tím se završuje patnáctiletá snaha rovnìž našich pøedchozích zastupitelù, kteøí v minulých letech se
opakovanì snažili o jeho zdejší umístìní, nebo� až po souèasnost jsme vždy naráželi na nepøedstavitelné administ-
rativní pøekážky. Jsem pøesvìdèen o tom, že tímto krokem prestiž Høenska stoupne.
   V neposlední øadì bych vás chtìl všechny pozvat k úèasti na volbách do Parlamentu naší republiky, které se bu-
dou konat ve dnech 21. øíjna až 22. øíjna 2017 v budovì našeho obecního úøadu. Vìøte, že i vy svým osobním pøís-
tupem k této celorepublikové události se mùžete v dané dobì aktivnì podílet na budoucnosti nejen pro sebe, ale též 
pro vaše dìti.  

v s ar t
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V sobotu 23.záøí 2017 pøi finále hasièských soutìží STIMAX CUP 2017 a TOHATSU CUP 2017 pøevzali naši ha-
sièi od Ústeckého kraje dar, èerpadlo Tohatsu VE 1500, které jim pøedal hejtman Ústeckého kraje Oldøich Bubení-
èek. Pøevzal ho starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek spolu s Miroslavem Køížkem, velitelem jednotky. Pøedání se 
zúèastnila také Jaroslava Antonová, vedoucí obecního úøadu. Tento dar je také ocenìním významné a dùležité prá-
ce našich hasièù, kteøí zasahují nejen v pøípadì požáru, ale v poslední dobì velmi èasto pøi záchranì turistù a náv-
štìvníkù v okolí Høenska.

Dobrovolní hasièi pøevzali techniku od Ústeckého kraje 

-zl-

Spolu s našimi hasièi pøevzalo dary dalších 25 obcí a je-
jich jednotek dobrovolných hasièù. Pøedání daru se zú-
èastnili i starostové obcí, pøedstavitelé jednotek dobro-
volných hasièù a krajského sdružení hasièù. "Prioritou 
Ústeckého kraje je systematický pøínos k vybavenosti 
JSDHO potøebnou technikou. Proto vedení kraje aktiv-
nì tuto politiku prosazuje jak v rámci Bezpeènostní ra-
dy Ústeckého kraje, tak i v dalších orgá,nech kraje. Po-
tìšující je skuteènost, že tento postoj sdílí celé zastupi-
telstvo našeho kraje", uvedl hejtman kraje Oldøich Bu-
beníèek. Zastupitelstvo kraje letos v dubnu rozhodlo o 
pøedání technického vybavení pro JSDHO v celkové 
èástce 6,8 milionu korun. 

 -zl-
zdroj: èásteènì www.pozary.cz



Srdeènì Vás zveme na již tradièní závod pøevozníkù

o Putovní pohár starosty obce Høensko 

který se koná
 v sobotu 11.11.2017 od 10.00 hod. do 13.00 hod.

v Edmundovì soutìsce

Obec Høensko

Sraz divákù a úèastníkù je v 9.00 hod. na jejím dolním pøístavišti. 
Vyhodnocení závodù a pøedání cen vítìzùm

bude v sobotu veèer 11.11.2017 na taneèní zábavì poøádané 
k ukonèení sezóny od 19.00 hod. 

v restauraci U Zeleného stromu na Janovì. 

Dobrý den,touto zprávou bychom chtìli podìkovat za 
záchranu našeho pejska SDH Høensko minulý týden 
veèer okolo 20.hod. Jelikož jsem nenašel na Faceboo-
ku kontakt, tak touto cestou moc dìkuji. Pøekvapila mì
moc ochota a nasazení, odhodlání vašich SDH, kteøí za
tmy zachránili našeho psa ze skály u Dolského mlýna. 
Pøikládám fotky a moc dìkuji. S pozdravem T. Formá-
nek a MUDr. Š. Žalmánková a psi Fin. Keryna.

Podìkování hasièùm 

Podìkování pøišlo na obecní úøad e-mailovou poštou.
Rádi ho uvádíme.



Informace pro obèany
V srpnovém vydání zpravodaje jsme psali o možnosti získat dotaci na poøízení
domovních kompostérù. Vzhledem limitu žádosti, který èiní 500 000,- Kè bez 
DPH a k nižšímu zájmu obèanù, nemùže být žádost na Státní fond životního 
prostøedí ÈR na kompostéry podána. Obecní úøad bude sledovat, zda nebude v
pøíštím roce vyhlášena nová výzva bez limitujícího omezení. 

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. 

Jaroslava Antonová
vedoucí obecního úøadu

Dìkujeme za Vaši úèast

Ukonèení sezóny 2017

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 11.11.2017 v restauraci "U zeleného stromu" na Janovì

k tanci a poslechu hraje kapela ROXEL MUSIC

Vzhledem k velice silnému zájmu je potøeba si zajistit místa u vedoucí Obecního úøadu paní Antonové
Staèí telefonicky, ale závaznì do 3. listopadu 2017.

Doprava je zajištìna busem, který odjíždí z Mezné v 18.00 hod. a 18.30 hod., ze Høenska - støed v 18.45 hod. 
 zpìt z Janova odjíždí autobus v 0.30 hod a 1.00 hod. 

JUDr. Zdenìk Pánek
starosta

TANEÈNÍ ZÁBAVU

VSTUP ZDARMA

19.30 vystoupení hasièat 
19.45 vyhlášení výsledkù závodù pøevozníkù
22.00 pøekvapení veèera

Jaroslava Antonová
vedoucí obecního úøadu

Pøání k jubileu
Minulý mìsíc se starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek setkal na
Mezné s Otmarem Rolínkem, který slavil své významné ži-
votní jubileum. Popøál mu hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti
a pøedal mu dárkový koš. Poté spoleènì s ostatními mezòáky 
oslavili nejen jeho narozeniny, ale i louèení s létem, které v 
ten den právì probíhalo. 

Zveme všechny obèany 
k volbám do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

které se uskuteèní 
v pátek dne 20. øíjna 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu dne 21. øíjna 2017 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Místo konání voleb v obci Høensko:
volební okrsek è. 1 

volební místnost - 1. patro Obecního úøadu Høensko

Volby do Poslanecké snìmovny



Mezinárodní závod hasièat v požárním útoku
Dne 9.9.2017 jsme poøádali soutìž v požárním útoku. 
Pozvali jsme na ni kamarády z Ottendorfu. Protože pro-
bíhá rekonstrukce hasièské zbrojnice, tak se závod poøá-
dal na Janovì za starým obecním úøadem. 

Po snídani jsme oficiálnì zahájili soutìž a pustili se do 

rozumìly a bylo to vidìt i ve spoleèném požárním úto-
ku. Šlo jim to parádnì, myslím, že souhra našich a ot-
tendorfských hasièù a dìtí má velkou budoucnost. 

požárního útoku dìtí. Soutìžili jsme od nejmenších po 
nejvìtší. Naše dìti spoleènì s nìmeckými dìtmi si ro- 

Po odbìhnutí dìtských útokù, bìželi dospìlí. Byla to 
ukázka toho, že jim jdeme pøíkladem a že to, co je uèí-
me, sami umíme a víme, co za tím stojí døiny, a že si je-
jich výsledkù vážíme. Po obìdì jsme se vydali na výlet 

nad Høensko po Kozích høbetech, abychom se podívali 
z vyhlídky na krásné Høensko. Cestou zpìt jsme se po-
dívali na Janovskou rozhlednu. Byla to paráda, ten vý-
hled stál za to. Pak honem zpátky dolu na vyhlášení vý-
sledkù. Každé družstvo se umístilo a dostalo krásný po-
hár a medaili se Soptíkem. Soutìž se nám povedla, to-
lik štìstí a úsmìvù dìtí se jen tak nevidí. A to je naše 
odmìna. Po vyhlášení na nás èekala grilovaná veèeøe.
Druhý den po snídani jsme se rozlouèili s ottendorfský-
mi kamarády a už teï se tìšíme, až se s nimi zase shle-
dáme na nìjaké naší spoleèné soutìži. 

 Lenka Leznová



-zl-

prvním Stimaxu. Moc se jim to líbilo, je to nìco jiného, než požární útok, a tak je to zmìna a uèí se nové vìci. Z 
Chomutova nás èekala cesta domù. Øekli jsme si, že se stavíme v Dìèínì podívat se na hasièskou techniku a na zá-
chranáøe v akci. Dorazili jsme nìkdy kolem 14. hodiny odpoledne a zjistili, že se aj soutìží. Vedoucí z Køešic se 
nás hned ptala, zda bychom s dìtmi chtìli také soutìžit. Druhé závody bìhem dne, ale dìti chtìly, tak my jim brá-

Hasièata v Chomutovì a Dìèínì

Ani jsme se nenadáli a bylo po prázdninách a ješte než dìti šly do školy, nás èekaly první závody. Stimax Chomu-
tov byl první, a to hned 2.9.2017. Poèasí nebylo nic moc, ale nepršelo. Dìti se na soutìži umístily lépe, než na 

nit nebudeme. Drahuška s Ondrou rychle bìželi do auta pro závodní trièka a pøilby, bez nichž se závodit nesmí. A 
pak už jsme jen èekali, až na nás pøijde øada. Jen co se rozsvítilo poslední svìtlo na terèi, hlasatel oznamoval, že to

bude na bednu a že asi nejlepší èas. A opravdu, pøi pøedávání prvního místa z rukou primátorky mìsta Dìèína jsme 
na naše dìti byli hrdí a marnì jsme zakrývali slzy štìstí. Dvì povedené soutìže v jeden den a naše hasièata nám 
opìt dokázala, co v nich je a co v nich do budoucna ještì bude. Dìkujeme!!!  

 Lenka Leznová



Dne 23.9.2017 nás v Dìèínì èekala další soutìž STIMAX CUP 2017. Naštìstí nám nepršelo a aj slunko se na nás 
obèas podívalo. Pøijeli jsme na stadion brzy, abychom si pøipravili stany, stan s obèerstvením a polní kuchyò. Naši
hasièi zajiš�ovali obèerstvení pro všechny úèastníky závodù. A my s dìtmi jsme se chystali na závody. Na naše vý-

Hasièata na STIMAX CUPU 2017 v Dìèínì

kony se pøijel podívat i starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek, kterého naše výkony zajímají. Dìti se moc snažily, bylo
to závìreèné kolo, a taky to na výsledcích bylo vidìt. Z umístìní dìtí jsme mìli velkou radost, protože se lepšily a 

lepšily a bylo to vidìt i znát, že už jim to jde lépe. Ve stánku s obèerstvením se odehrával také jeden velký závod. 

Ono obsloužit kolem 500 lidí není žádný med. Tímto bychom chtìli podìkovat všem, kteøí nám ve stánku pomáha-
li. Vy si zasloužíte zlatou, jste pro nás jednièky. DÌKUJEME!!!  Lenka Leznová



Z èinnosti hasièù
Se zvyšujícím poètem turistù, v místním tìžko pøístupném terénu, pøibývá i zranìných osob. O tom svìdèí èasté 
výjezdy hasièù ze Høenska, ve spolupráci s leteckou záchranou službou Ústí nad Labem. Místní znalost složitého 
terénu je velmi dùležitá, pro navádìní vrtulníku pøi záchranì lidí, a� ze skal nebo hlubokých údolí soutìsek. Naše

Školení hasièù SHD Høensko u letecké záchranné služby 

Pomalu se stává pravidlem, že o víkendu houká siréna 
pro místní dobrovolné hasièe. V sobotu 16.9. se jednalo
o zranìnou turistku v kaòonu soutìsek, v blízkosti Mez-
ního mùstku. Z høenské hasièské zbrojnice vyrazili ha-
sièi smìr Mezná. Po pøíjezdu na místo, naše jednotka s 
veškerým vybavením bìžela do kaòonu soutìsky, sou-
èasnì pøilétla helikoptéra LZS Ústí nad Labem. Na 
místì jsme našli polskou turistku pobodanou sršní. Ha-
sièi vyklidili prostor kolem Mezního mùstku, navedli 
vrtulník, aby k pacientce mohl slanit lékaø LZS. Po sta-
bilizaci pacientky, byly opìt uzavøeny všechny pøístu-
pové cesty k místu zásahu. Pacientka byla vyzvednuta z
kaòonu soutìsek a transportována do nemocnice. Pos-
lední radiové spojení s LZS znìlo: „Chlapi, dìkujeme. 
Super práce, ještìže tu jste. „ 

V mìsíci záøí se høenští hasièi poøádnì zapotili. Na zaèátku záøí vyjela jednotka místních hasièù k transportu osoby
od Mezního mùstku, pro ukrajinskou turistku, která zkolabovala pøi výšlapu ze soutìsek smìrem na Meznou. Tý-
den na to se hasièi, opìt pod sirénou, vracejí na stejné místo, tentokrát pro polskou turistku pobodanou sršní, zde 
zasahovali spoleènì s leteckou záchranou službou z Ústí nad Labem. Další zásah našich hasièù probìhl u Dolského
mlýna, kde ve veèerních hodinách uvízl pes na skalní øímse. Høenská lezecká skupina pro psa slanila a pøedala ho 
nezranìného majitelce. Celá akce se odehrávala potmì. Druhý den bylopìt nároèný transport pacienta se zlome-
ným kotníkem z Mariiny vyhlídky u Jetøichovic. Na místì hasièi zasahovali spolu s HZS Èeská Kamenice a ZZS. 
Poslední záøijový ètvrtek vyjely všechny složky IZS na záchranu nìmeckého turisty z výletní lodi ve Høensku, na 
nábøeží. V tomto pøípadì již nebylo v silách záchranáøù muže oživit. -jk-

jednotka se zúèastnila celodenního školení na základnì letecké záchranné služby v Ústí nad Labem. Celé školení 
bylo rozdìleno na dvì fáze. Jedna skupina byla proškolena pro navádìní vrtulníku pøi práci s „podvìsem" (zvedá-
ní pacienta na lanì z míst, kde helikoptéra nemùže pøistát). Druhá skupina se vìnovala zdravovìdì a radiovému 
spojení mezi LZS a hasièi. Po ètyøech hodinách se obì skupiny vymìnily. Intenzivní školení bylo velkým pøínosem
pro zkvalitnìní a zefektivnìní spolupráce pøi záchranì osob v místních podmínkách. 

Ústecká vrtule 
na Mezním mùstku 

Mìsíc záøí navýšil statistiky



OBECNÍ POLICIE
Z bloku obecní policie Høensko od 26. srpna do 21. záøí 2017

Parkování v zákazu

Dne 26. srpna hlídka Obecní policie Høensko pøijala oz-
námení, že byla na parkovišti v obci Høensko nalezena 
krosna s obleèením a vybavením k pøenocování v pøíro-
dì. Lidé, kteøí v obci krosnu zapomnìli byli již kousek 
od svého domu v Praze, a tak jim nezbylo nic jiného, 
než se pro ni vrátit. Krosna byla doèasnì umístìna na 
služebnì OP Høensko. Po dvou hodinách si jí vyzvedl 
její š�astný majitel. 

Nález krosny

Dne 27. srpna hlídka Obecní policie Høensko pøi doku-
mentování pøestupku øidièe stojícího v zákazu u Kaza-
telny, úsek Mezní Louka-Mezná zjistila, že na okraji le-
sa je pohozen velice nebezpeèný infekèní odpad a to v
podobì pytlíku plného moèe, který bývá používán u vý-
vodù mimo moèový mìchýø. Vzhledem k tomu, že se 
odpad nacházel na území národního parku, hlídka OP 
kontaktovala strážce národního parku, který nebezpeè-
ný odpad za dodržení všech hygienických norem nalo-
žil a odvezl k bezpeèné likvidaci. 

Nebezpeèný odpad

Dne 26. srpna hlídka Obecní policie Høensko øešila øidi-
èe vozu, který zaparkoval na zeleni u trafostanice ve 
Høensku v blízkosti soumostí na Janov. Øidiè se dopus-
til pøestupku mimo jiné i tím, že nerespektoval dopravní
znaèení dle § 4 c z. è. 361/2000 IZ 8 a. V pøíkazním øí-
zení mu byla uložena pokuta, kterou zaplatil na místì. 
Výše uvedený øidiè po zaplacení pokuty vykøikoval, že 
si pùjde stìžovat prezidentovi. 

ré vèera zakoupil na tržnici a u kterých se vyskytla zá-
vada. Pøítomnost hlídky OP na místì zapùsobila na pro-
dejce tak, že nakupujícímu vrátil peníze zpìt. 

Dne 2. záøí požádal hlídku Obecní policie Høensko o po-
moc turista ze SRN a to ve vìci reklamace hodinek, kte-

Nespokojený zákazník

Dne 28. srpna bylo hlídce Obecní policie Høensko na-
hlášeno, že byla øidièkou ze SRN nabourána lampa ve-
øejného osvìtlení. Ke zranìní osob nedošlo a rozsah po-
škození lampy musí být zjištìn opraváøem elektro. Na 
místo byla též pøivolána hlídka Policie ÈR-dopravní ne-
hody k zjištìní míry zavinìní a z dùvodu zpùsobené 
škody na zaøízení obce Høensko. Úøední záznam z udá-
losti a fotodokumentace byla též zpracována strážníkem
OP Høensko pro potøeby obce Høensko. 

Nabourání lampy veøejného osvìtlení

sepsal: str. Vlastimil Šárovec

Dne 30. srpna došlo k nabourání èekárny autobusu mra-
zírenským vozem na Mezní Louce. Tato zastávka je v 
majetku obce Høensko. Nehodu šetøila Policie ÈR-dop-
ravní nehody. Protokol o nehodì a vypracovanou foto-
dokumentaci pøedala na obec Høensko hlídka Obecní 
policie Høensko. 

Dopravní nehoda

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

Dne 2.záøí hlídka Obecní policie Høensko zjistila, že se 
po obci toulá pes. Hlídka OP Høensko psa odchytila, da-
la mu nažrat a napít a zadržovala jej až do odpoledních 
hodin, kdy se po celou dobu snažila zjistit majitele psa. 
V odpoledních hodinách byl majitel zjištìn a pes mu byl
pøedán. 

Toulavý pes

Dne 3. záøí hlídka obecní policie zjistila, že vedle vozov-
ky U Tøí domkù jsou složeny tøi kusy ojetých pneuma-
tik. Hlídka Obecní policie Høensko zajistila jejich odvoz
prostøednictvím úklidové èety obce Høensko. 

Èerná skládka

Dne 3. záøí se hlídka Obecní policie Høensko pøevážnou 
èást smìny zabývala øešením pøestupkù øidièù, a to v 
pøíkazním øízení. Zbylé dva pøestupky øidièù hlídka OP 
zadokumentovala a zpracovala k øešení pøed správním 
orgánem na Magistrátu v Dìèínì. 

Pøestupky øidièù

Dne 6. záøí hlídku Obecní policie Høensko požádal ob-
èan SRN o pomoc a to ve vìci reklamace koupených ho-
dinek na tržnici ve Høensku. Ani pøítomnost hlídky OP 
Høensko nepomohla k zdárné reklamaci nakoupeného 
zboží, proto byl nakupující odkázán na øešení v rámci 
obèanskoprávního sporu. 

Žádost o pomoc

Dne 9. záøí bylo hlídce Obecní policie Høensko oznáme-
no, že na Mezné došlo k pokusu o vloupání do dvou mo-
torových vozidel a jedno bylo odcizeno na Mezní Lou-
ce. Policie ÈR šetøí obì události. 

Oznámení

Dne 15. záøí hlídka Obecní policie Høensko zjistila, že 
pøed domem è.p. 135 øidiè s vozidlem Avia provádí zá-
bor chodníku. Vzhledem k tomu, že øidiè vozidla žádné 
povolení od obce Høensko nepøedložil, tak byl hlídkou 
OP Høensko vyzván k sjetí z chodníku na vozovku a vo-
zidlo øádnì oznaèit jako pøekážku silnièního provozu. 
Øidiè výzvì hlídky uposlechl. 

Neoprávnìný zábor

Dne 21. záøí hlídka Obecní policie Høensko obdržela žá-
dost o pomoc od provozovatelky restaurace ve Høensku,
a to ve vìci pokusu o vloupání do vchodových dveøí. 
Provozovatelce bylo doporuèeno okamžitì volat Polici 
ÈR Dìèín, kde uèiní oznámení o podezøení ze spáchání 
trestného èinu. 

Pokus o vloupání



Narozeniny

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

v øíjnu oslaví své jubileum naši obèané

Petr Janèí
Lenka Neumanová
Stanislav Frömmel
Martin Riòák
Jakub Bejšovec
Jana Tajbnerová
Josef Èerný è.p. 6
Josef Podaný
Ladislav Neuman
Tomáš Urbánek

František Jíral
Jan Køížek
Jiøí Neuman
Stanislav Musil
Michaela Èesneková
Vladimíra Toušková
Jaroslav Suchánek ml.
Oldøich Tomášek
Eva Pánková
Helena Svobodová

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-

Jiøí Blažíèek, Ladislav Friš st.
Robert Mareš

narozeniny oslaví obèané:

Michaela Hlaváèková Jarošová
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 27. øíjna 2017

V Dìèínì dne 14.07.2017 a 25.08.2017 

Oznámení o plánovaném pøerušení dodávky elektøiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném pøerušení dodávky elektøiny v souladu s ustanovením 
§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se úèastníkù trhu s elektøinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, 
zákona è. 458/2000 Sb., v platném znìní, týkající se: 

dne : .
v lokalitì : Høensko - èást obce: Høensko, Mezná 
na tìchto odbìrných místech: è.p.:/è.orient.:

èást obce: Høensko
è.p.:/è.orient. bez ulic: 34

èást obce : Mezná
è.p.:/è.orient. bez ulic : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 38, 
39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 92

dne : 
v lokalitì : Høensko - èást obce: Høensko 
na tìchto odbìrných místech: è.p.:/è.orient.:

èást obce : Høensko
è.p.:/è.orient. bez ulic : 38, 41, 42, 43, 46, 47, 69, 89, 96, 104, 121

Upozoròujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuèní soustavy ozna-
movat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona è. 458/2000 Sb., v platném znìní, ale má 
pouze informativní charakter. 
Èasový rozsah pøerušení dodávky elektøiny je stanoven pouze na nezbytnì nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní pøed plánovaným pøerušením dodávek elektøiny k dispozici na interne-
tových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následnì také rozmístìny v dotèených lokalitách
formou oznámení.
V souvislosti s výše uvedenými skuteènostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotèených odbìratelù
zpùsobem u vás obvyklým (napø. umístìním oznámení na úøední desku /webové stránky, obecním rozhlasem, 
ve zpravodaji apod.)
Dìkujeme za pochopení a za spolupráci pøi informování obyvatel Vaší obce.

 S pozdravem 
www.cezdistribuce.cz                                           ÈEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860

14.09.2017 od : 07:30 hod do : 09:30 hod

21.09.2017 od : 07:30 hod do : 11:30 hod.

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

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

Pøihláška 

 OBEC HØENSKO, JETØICHOVICE, SRBSKÁ KAMENICE 

ve spolupráci s 

Technickými službami Dìèín a.s. 

provedou BEZPLATNÝ 

SBÌR NEBEZPEÈNÝCH A OBJEMNÝCH 
ODPADÙ Z DOMÁCNOSTÍ

V sobotu 14.øíjna 2017 

-zl-

-zl-

1.   HØENSKO                Nábøeží u autobusové zastávky                  7:30  7:45
2.   HØENSKO                „Ohrada“                                                     7:50  8:50
3.   HØENSKO                U autobusové zastávky „Høensko støed“     9:00  9:35
4.   HORNÍ HØENSKO  „u panelákù“                                                9:45  9:50
5.   MEZNÁ                     Autobusová zastávka                                 10:05  10:20
6.   MEZNÍ LOUKA       Parkovištì za hotelem                                 10:30  10:45

1.   HØENSKO                Nábøeží u autobusové zastávky                  7:30  7:45
2.   HØENSKO                „Ohrada“                                                     7:50  8:50
3.   HØENSKO                U autobusové zastávky „Høensko støed“     9:00  9:35
4.   HORNÍ HØENSKO  „u panelákù“                                                9:45  9:50
5.   MEZNÁ                     Autobusová zastávka                                 10:05  10:20
6.   MEZNÍ LOUKA       Parkovištì za hotelem                                 10:30  10:45

žádáme ty obèany, kteøí ještì nezaplatili místní poplatek za odpady, nebo za psa, 
a� tak uèiní neprodlenì buï v pokladnì obecního úøadu Høensko, 

anebo pøevodem na è. úètu obce: 43-86454702117/0100  
odpady: variabilní symbol 1340
       psi: variabilní symbol 1341

Výzva obèanùm


