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Závody pøevozníkù

 11.11.2017 od 10 hodin
Edmundova soutìska

o Putovní pohár starosty obce Høensko

Rozsvìcení vánoèních stromù 
na Mezné 2.12.2017 a 3.12. 2017 ve Høensku 



    pokud jsem vám v úvodu mého minulého pøíspìvku sdìlil, že do konce turistické sezóny v soutìskách zbývá pou-
ze necelý mìsíc, tak nyní se tato má slova stala realitou. Ke dni 5. listopadu 2017 jsme každodenní provoz, jak v 
Divoké soutìsce, tak Edmundovì soutìsce ukonèili, avšak i tento mìsíc, by� pouze v omezeném rozsahu, mohou 
pøicházející turisté Edmundovu soutìsku navštívit. Stane se tak konkrétnì v pátek 17. listopadu, v sobotu 18. listo-
padu a v nedìli 19. listopadu t.r. a poté v sobotu 25. listopadu a v nedìli 26. listopadu t.r., vždy od 09:30 hod. do 
15:30 hod. Takže pøípadnì nezapomeòte svým pøíbuzným nebo známým tyto dodateènì zvolené termíny projíždìk 
v soutìsce sdìlit. Pak opravdu bude provoz i v této soutìsce ukonèen a budou zahájeny práce související s uložením
lodí. O jakou konkrétní èinnost jde, jsem se zmínil v našem øíjnovém zpravodaji. 

Vážení spoluobèané,

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

starosta 

    Chci vám s radostí sdìlit, že opìt „padl rekord" v návštìvnosti našich obou soutìsek a poètu zaparkovaných mo-
torových vozidel na našich parkovištích. Konkrétní èísla vám chci však sdìlit až na veèerním sobotním setkání v Ja-
novì, kde v pospolitosti oslavíme ukonèení naší turistické sezóny. Na tuto akci obce jste všichni srdeènì zváni, a 
pokud jste si ještì nezarezervovali místa u stolu, uèiòte tak urychlenì, nebo� k dnešnímu dni máme skuteènì již 
pouze nìkolik volných míst. 
    Pøedtím však nezapomeòte v tento den 11. listopadu t.r. v dopoledních hodinách pøijít (pøiplout) ke srubové stav-
bì v Edmundovì soutìsce a povzbudit naše pøevozníky v jejich klání „O putovní pohár starosty obce". Vlastní pøe-
dání pohárù ve dvou kategoriích se uskuteèní rovnìž na výše uvedené zábavì v Janovì. 
    Na závìr tentokrát trochu ménì obsahového pøíspìvku bych vám chtìl sdìlit, že v prùbìhu minulého mìsíce na 
post místostarosty obce Høensko ze zdravotních dùvodù rezignoval Jan Havel. Ten však i nadále zùstává èlenem za-
stupitelstva, kde nebude tak výraznì pracovnì vytížen, jako dosud. Vìøím, že jeho zdravotní stav se rychle a pozi-
tivnì stabilizuje a nadále se opìt s jeho vlastní vervou zapojí do dìní v obci. Chci pøedevším zdùraznit jeho èinnost
ve funkci starosty ve volebním období r. 2010 až 2014. Tehdy obec po nièivých povodních „povstala z popela", kdy
svým vlastním pøièinìním se pøedevším zasloužil o obnovu infrastruktury celého Høenska. Mohu klidnì konstato-
vat, že toto jeho dílo nám všem velmi dobøe slouží i v souèasnosti. 
   Takže ještì jednou dnes již bývalý místostarosto, jak za sebe, tak za ostatní èleny zastupitelstva, pracovníky obec-
ního úøadu a nakonec i za všechny obèany Høenska, velké díky a pøedevším hodnì zdraví. 

v s ar t
Slo o t os y

Pøíprava hasièat na vystoupení

Naše hasièata se dùkladnì pøipravovala na své vystoupení na zábavì k ukonèení sezóny na Janovì se starostou obce
JUDr. Zdeòkem Pánkem. -zl-



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. 

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

Název strany    poèet hlasù               %

Koneèné výsledky voleb do Poslanecké snìmovny
Parlamentu Èeské republiky 2017: Obec Høensko

ANO
ODS
SPD
Piráti
KSÈM

33
27
24
11
  7

25,78
21,09
18,75

8,59
5,46

Poèet platných hlasù celkem:      128

Název strany    poèet hlasù               %

ÈSSD 
STAN
Svobodní  
Zelení
Rozumní
ODA 
KDU-ÈSL

5
5
3

  2
2
2
1

3,9
3,9

2,34
1,56
1,56
1,56
0,78

Hranice 5 % pro vstup do snìmovny 
--------------------------------
TOP 09 6 4,68



 Výroèní setkání „ Ostrotøelcù" 
V polovinì øíjna probìhlo první výroèní setkání mezenského veteránského spolku „ Ostrostøelcù". Hlavním progra-
mem bylo naplánování dalších akcí v pøíštím roce a pøijetí nového èlena. 

-jh-

Souèástí setkání bylo i spoleèné fotografování, na které nám byl zapùjèen zlatý samopal. Ale žádný strach, šlo pou-
ze o pøehlídkovou atrapu. 

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. 

Krátce z Mezné



Další polévka na Mezné 
V sobotu 7. øíjna se sešli „Ostrostøelci" v 15 hodin u 
„Kulturáku", aby spoleènì pøipravili savojskou zelnaè-
ku podle receptury CKA ( císaøsko královské armády). 

-jh-

Tato polévka obsahuje zelí, uzeninu, škvarky, brambory,
slaninu, žampiony, èesnek, kysanou smetanu a zahuš�u-

je se místo mou-
ky, rajèatovým 
protlakem nebo 
keèupem. Jed-
notlivé èásti po-
lévky se pøipra-
vovaly na dvou 
dalších ohniš-
tích. Do pøípra-
vy surovin  lou-
pání uvaøených 
brambor, kráje-
ní zeleniny, uze-
niny a slaniny, 
se zapojili vši-
chni pøítomní 
„Ostrostøelci". 

Pro závìreènou pøípravu byl použit novì získaný varný
kotel. O ten se po celou dobu pøípravy odpovìdnì staral
organizátor vaøení Pepa Trhlík a Karel Loun. Patøí jim

za to dík. Bylo uvaøeno asi 15 litrù polévky, vìtší èást 
byla zkonzumována bìhem veèera a zbytek druhý den

rozdán zájemcùm. Vìtšina z dvaceti tøí zúèastnìných 
pokraèovala v zábavì až do 23. hodiny. Zpestøením by-
lo netradièní obleèení pøítomných dam a vojenské oble-
èení „Ostrostøelcù". 



 Svoz nebezpeèného a objemného odpadu
V sobotu 14. øíjna 2017 byl proveden  ve spolupráci s Technickými službami Dìèín podzimní svoz nebezpeèného a
objemného odpadu. Jako na jaøe se zaèínalo pomìrnì brzy, v 7.30 hodin na nábøeží. Ve sbìrném dvoru, který byl v
poøadí druhý, bylo co nakládat. Nakládání trvalo témìø hodinu. Naštìstí nepršelo, tak šlo nakládání lépe. Opìt zde

-zl-

byly i pneumatiky, které však ne všechny byly od obèanù Høenska, ale nìkteré bohužel od "motoristù", kteøí si je u
nás na našem katastru "uložili".  Odtud kolona pokraèovala na další zastávku Høensko støed, poté se kolona rozdì-
lila na dvì èásti. Jedna pokraèovala na Meznou  a druhá na Horní Høensko, kde bylo nad oèekávání více odpadu, 

takže zastávka byla o trochu delší. Na Mezné již byl odpad skoro naložen a zbývalo elektro a barvy. Potom se kolo-
na vydala na Mezní Louku, kde bylo jen málo odpadu k naložení. Další svoz bude opìt na jaøe pøíštího roku. 



 Nový bankomat v obci
V pátek 13. øíjna byl slavnostnì uveden do provozu no-
vý bankomat. Je u informaèního centra v budovì obec-
ního úøadu. Pøi hledání místa, kam by bylo možné ho 
umístit, byl vybrán prostor, který sousedí s prostorami
Èeské pošty. K tomu bylo nutné mít její souhlasné sta-
novisko, které obec získala. Po nezbytných úpravách 
mohl být bankomat instalován. Poskytovatelem a pro-
vozovatelem je banka MONETA Money Bank. Završi-
lo se tím mnohaleté úsilí obce o to, aby v obci byl ban-
komat, na který se ptalo stále více návštìvníkù a obèa-
nù. Mnoho bank, a byly to i renomované a významné 
banky, to odmítalo s oddùvodnìním, že obec má málo 
obyvatel. Vùbec nebralo v potaz to, že v sezónì je zde
nìkolikanásobnì více lidí. Bankomat pøispìje k ještì 
vìtší spokojenosti turistù i návštìvníkù obce. Prvním, 
zákazníkem, který bankomat vyzkoušel, byla naše ob-
èanka Ilona Zdeòková. Vše probìhlo bez problémù.

-zl-

Informace z obce

Jaroslava Antonová

Pøání k jubileu

Minulý mìsíc popøál starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek jubilantùm Jiøímu Neumanovi a Jiøímu Blažíèkovi, kteøí 
oslavili svá významná životní jubilea, hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti a pøedal jim dárkové koše.



Z èinnosti hasièù
Orkán Herwart dorazil 29.10.2017 v ranních hodinách i do Høenska a blízkého okolí. Po sedmé hodinì vyjela 
místní jednotka hasièù na popadané stromy smìrem na Mezní Louku. Ve velmi silném vìtru se hasièi proøezávali 
silnicí smìrem k Mezní Louce. Mezi popadanými stromy uvízly dva autobusy a zhruba 20 osobních aut. Naštìstí

Orkán Herwart 

popadané stromy nikoho nezranily. Pád stromu poškodil jedno vozidlo jedoucí z Dìèína do Høenska, posádce auto-
mobilu se naštìstí nic nestalo. Silnice 1/62 na Dìèín byla uzavøena. Zprùjezdnit se ji podaøilo až kolem 22. hodiny. 
Obec Høensko byla celý den odøíznuta od svìta a hasièi po celý den likvidovali následky vìtrné smršti. Velitel jed-
notky Miroslav Køížek se k situaci vyjádøil slovy: „Pøejíždìlo se z místa na místo podle hlášení operaèního støedis-
ka mezi obcemi Janov, Høensko a Mezná. Za celý den se likvidovalo na 50 stromù bránících prùjezdu na pozem-
ních komunikacích". Hasièi se zpìt na zbrojnici vrátili po desáté hodinì veèerní. 

Pátrání po ztraceném turistovi 
-jk-

Dva dny po nièivém orkánu se opìt ozvala siréna. Tentokrát nepadají stromy, ale ztratil se nìmecký turista. Sraz 
složek IZS byl na hasièské zbrojnici ve Høensku. Po vyhodnocení GPS souøadnic oznamovatele a znalostí høens-
kých hasièù se vozidla vèetnì psovoda PÈR vydala do terénu ke státní hranici. Po sedmé hodinì veèerní šli po hra-
nici nad Støíbrnými stìnami zadem k Pravèické bránì. Po ètyøkilometrovém pochodu nacházejí kus od státní hrani-
ce muže, který po tmì nenašel cestu zpìt na trasu, odkud pøišel. Muž nebyl zranìn, celá skupina se vydala na cestu 
zpìt k vozidlùm. Na zbrojnici se všichni vrátili po 23. hodinì. Opìt se potvrdila nezastupitelnost místních hašièù, 
ve zdejším tìžko pøístupném terénu. -jk-



Rozsvícení vánoèního stromu na Mezné

zveme všechny obèany na rozsvícení vánoèního stromu 
2. prosince 2017 v 18.00 hod. 

na Mezné u Kulturáku
  

po rozsvícení bude malá oslava z donesených zásob
zveme všechny obèany Mezné a Høenska

organizaèní výbor

Zveme všechny obèany na rozsvícení vánoèního stromu 
ve Høensku, po skonèení lampionového prùvodu

3. prosince 2017 v 18.00 hod. u kostela.  
Znít budou reprodukované vánoèní písnì a koledy,  

hasièi zajistí obèerstvení a teplé nápoje.
Zveme všechny obèany 

nejen Høenska ale i Mezné.

Rozsvícení vánoèního stromu ve Høensku 



OBECNÍ POLICIE
Z bloku obecní policie Høensko od 22. záøí do 11. øíjna 2017

Provìøení odvozu døeva

Dne 24. záøí hlídka Obecní policie Høensko obdržela žá-
dost o pomoc od obsluhy parkovištì ve vìci dvou turis-
tek, které odmítaly zaplatit poplatek obsluze za parková-
ní na nábøeží ve Høensku. Po pøíjezdu hlídky OP na mís-
to si turistky vše rozmyslely a poplatek zaplatily v plné 
výši. 

Žádost o pomoc

Dne 24. záøí hlídka Obecní policie Høensko obdržela žá-
dost obèana z Litomìøic o pomoc ve vìci nesouhlasu s 
obdrženým dokladem za parkování auta u domu è.p. 120 
Høensko, který mìl podobu šatnového bloku, nikoli da-
òového dokladu. Zákazník po obsluze za pøítomnosti 
hlídky OP požádal zpìt zaplacené peníze, jako nesou-
hlas s vydaným dokladem a odjel na jiné parkovací mís-
to. 

Další žádost o pomoc

Dne 22. záøí hlídka Obecní policie Høensko pøi kontrol-
ní jízdì v úseku Høensko-Mezní Louka zjistila, že zde 
parta spoluobèanù tmavé pleti nakládá vytìženou døevní
hmotu do modré dodávky. Po zjištìní totožnosti øidièe 
hlídka OP Høensko provìøila oprávnìnost odvozu døeva
dotazem u pøíslušného revírníka, který hlídce potvrdil, 
že døevo je øádnì zaplacené s povolením k odvozu. 

bez smìrovky vyboèil do jízdní dráhy vùz nìmeckého 
turisty. Oba jezdci na motorce byli zranìni a proto je 
RZS odvezla do nemocnice k ošetøení. Hlídka Obecní 
policie Høensko po celou dobu vyšetøování nehody Po-
licií ÈR usmìròovala silnièní provoz, a to kyvadlovì. 

Dne 30. záøí hlídka obecní policie zjistila, že vedle ko-
munikace ve smìru na Dìèín je na bývalém odpoèívadle
SÚS Dìèín odložen odpad. Ukladatel odpadu nebyl zjiš-
tìn, a proto byl stav hlídkou OP nahlášen povìøenému 
správci komunikace SÚS Dìèín k úklidu. 

Odpad vedle komunikace 1. tøídy

Dne 28. záøí hlídka Obecní policie Høensko obdržela 
zprávu, že na výletní lodi vyvázané na pøístavišti ve 
Høensku zkolaboval muž nìmecké národnosti. Hlídka 
OP Høensko se též za úèasti dalších osob zúèastnila oži-
vování muže masáží srdce, a to až do pøíjezdu rychlé zá-
chranné služby. 

Muž zkolaboval na palubì lodi

sepsal: str. Vlastimil Šárovec
Tak, jako v jiných dnech, tak i dnes 29. záøí øešila hlídka
Obecní policie Høensko pøestupky øidièù vozidel parku-
jících v zákazu, a to v úseku Høensko- Mezní Louka- 
Mezná, a to buï v pøíkazním øízení pokutou, nebo ozná-
mením správnímu orgánu pro podezøení ze spáchání 
pøestupku. 

Øešení pøestupkù øidièù vozidel

Dne 4. øíjna byla hlídce Obecní policie Høensko nahlá-
šena dopravní nehoda dvou osobních vozidel turistù ze 
SRN na parkovišti u malého Duty Free s poškozením 
nárazníkù. Øidiè, který nehodu zpùsobil, z místa ujel 
smìr SRN. Poškozený oznámil zpùsobenou škodu Poli-
cii ÈR dopravní nehody. Ke zranìní osob nedošlo. 

Dopravní nehoda na parkovišti

Dne 7. øíjna oznámila místní obèanka hlídce Obecní po-
licie, že byl majitelem domu na nábøeží zaznamenán po-
kus o vloupání do jejich domu, a to i za použití výsuvné-
ho žebøíku. Oznamovatelce hlídka OP doporuèila ihned 
celou vìc nahlásit Policii ÈR k zahájení pátrání po pa-
chateli vloupání. To prý již uèinila. 

Pokus o vloupání do domu

Dne 9. øíjna bylo hlídce Obecní policie Høensko nahlá-
šeno, že se v místì vnitøního Høenska nalézá žena a muž
zjevnì pod vlivem alkoholu a nesoucí známky zranìní. 
Hlídka na místo pøivolala záchranku, ta osoby z SRN 
ošetøila a poté osoby pøedala zdravotní službì SRN. 

Žena a muž v místì vnitøního Høenska 

Dne 11. øíjna pøi kontrole veøejného poøádku hlídka 
obecní policie zjistila, že v dùsledku stavební èinnosti 
je pod objektem Panda ve Høensku znaènì zneèištìný 
chodník, který svým stavem ohrožuje bezpeènost chod-
cù. Hlídka OP na místì uèinila výzvu k úklidu umytím 
chodníku a uvedení v pøedešlý stav. To bylo do jedné 
hodiny provedeno. 

Zneèištìný chodník

Dne 30. záøí byla hlídka Obecní policie Høensko požá-
dána o pomoc ve vìci dopravní nehody ženy a muže je-
doucích na motorce ve smìru na Dìèín, když jim náhle,

Dopravní nehoda



Narozeniny

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

Rùžena Tourková
Libor Riòák
Ester Parohová
Ivana Blažíèková
Marcela Peroutková
Ladislav Hynek
Denise Prùchová
Kateøina Køížková
Vojtìch Peroutka
Adam Hlaváèek
Jana Mba
Josef Paroha
Barbora Marešová

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-

v listopadu oslaví své jubileum naši obèané

Jaroslav Salavec a Beatrice Wellig Bláhová
narozeniny oslaví obèané:
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