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Vážení spoluobèané,

nastal adventní èas, èas pøedvánoèní, èas klidu, pohody a možného bilancování, èeho jsme za uplynulý rok dosáhli a jak obec byla pro své obyvatele a podnikatele prospìšná.
Vìøte, že se máme èím pochlubit. Pøestože poèínaje mìsícem èervence t. r. byl provoz v Divoké soutìsce limitován uzavøením pøístupové cesty od Mezní Louky k jejímu hornímu pøístavišti v dùsledku rekonstrukce „galerií" a
finanèní pøíjmy z jejího provozu výraznì poklesly, pøesto naše ekonomické výsledky jsou ještì vyšší, než za loòskou sezónu. Nepochybnì na tomto konstatování se podílela vyšší návštìvnost turistù v Edmundovì soutìsce. A nyní pár èísel: našimi soutìskami letos za sedm mìsícù prošlo 303.224 návštìvníkù, což je o 5.559 více než za rok
2016 a na našich tøech parkovištích letos zastavilo 53.143 motorových vozidel, což je opìt o 2.475 více, než za rok
2016. V dùsledku toho jsme se mohli pustit do realizace zastupitelstvem pøedem schválených plánù, zamìøených
na investice do soutìsek a zlepšení životního prostøedí v naší obci.
Zde mohu hovoøit o tom, že jsme vybudovali nové infocentrum, ve srubové stavbì v Edmundovì soutìsce, které
navštívilo 51.521 turistù a smìle mùžeme øíci, že se øadí mezi nejkrásnìjší infocentra v celém Národním parku Èeské Švýcarsko. Rovnìž altánek knìžny Elisalex na pøístupové cestì do Edmundovy soutìsky je skuteènì pùsobivý,
umožòující krásné výhledy na øeku Kamenici. Na sklonku této sezóny bylo vybudováno zcela nové úložištì lodí,
které je nejen krásné, ale i plnì funkèní. Na jaøe pøíštího roku se pøemìní v prostor pro velmi pøíjemné posezení v
dobì nepøíznivého poèasí, když v této souvislosti máme zakoupeno deset nových stolù a lavic za tímto úèelem cílenì urèených. Rovnìž novì zrekonstruovaná hasièská zbrojnice dnes splòuje i ta nejpøísnìjší kritéria a stává se tak
dùstojným stánkem našich hasièù. Taktéž se musím zmínit o ukonèení rekonstrukce støechy našeho obecního úøadu
a garáže ve skále, vèetnì jejího zmodernizování (vytápìní a elektroinstalace). Právì v tomto týdnu bylo obci pøedáno zadané dílo rekonstrukce historické cesty na Mezné, nyní umožòující lepší a kvalitnìjší pøístupnost a prùjezdnost po ní pro naše obèany a chalupáøe.
V neposlední øadì Vás chci informovat o tom, že na sklonku mìsíce listopadu t. r. jsme pøevzali dokonèené dílo
„Usmìròování návštìvníkù v Divoké soutìsce" (generální oprava „galerií" a stezek vèetnì zábradlí). Je skuteènì
krásné a vìøím, že po jeho shlédnutí budete stejného názoru jako já. To se stane v souvislosti se zahájením turistické
sezóny na jaøe r. 2018, kdy spoleènì oslavíme 120. výroèí zprovoznìní právì této Divoké soutìsky.
Výše citované akce pøesáhly èástku více, jak 15 mil. Kè, avšak v dùsledku úspìšných dotaèních projektù se obec
na nich podílela pouze jednou tøetinou. Toto je zásluhou nejen všech zastupitelù, ale i pracovníkù obecního úøadu.
Za minulý mìsíc se událo ještì mnoho dalších událostí, o kterých je zmínka na jiných místech našeho zpravodaje
a mohu na nì odkázat.
Souèasnì bych vám chtìl sdìlit, že na posledním zastupitelstvu, které se konalo 15. listopadu 2017, byl zvolen nový místostarosta Bc. Robert Mareš a pøedsedou finanèního výboru byl zvolen pan Roman Pluháèek. Jsem pøesvìdèen o tom, že oba dva jsou kvalitními nástupci svých pøedchùdcù. Mají do budoucna pøedpoklady pro obec vykonávat vše dobré. V jejich práci jim pøeji mnoho úspìchù.
Na závìr Vám chci popøát pøíjemné prožití vánoèních svátkù, mnoho osobních a pracovních úspìchù, vèetnì rodinné pohody po celé toto období.
JUDr. Zdenìk Pánek
starosta

Informace obèanùm
Na obecním úøadu jsou k vyzvednutí TESCO poukázky pro obèany obce.
Tyto mùžete vyzvedávat do 20.12.2017 a pak od 2.1. do 28.2.2018

Pøání k jubileu

Minulý mìsíc se starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek setkal s Bc. Robertem Marešem, Jaroslavem Salavcem a
Ladislavem Frišem st., kteøí oslavili svá významná životní jubilea. Popøál jim hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti a pøedal jim dárkové koše.
Jaroslava Antonová

Obec Høensko
Závody pøevozníkù v Edmundovì soutìsce
V sobotu 11. listopadu se utkali pøevozníci, kteøí vozí návštìvníky po celý rok v Edmundovì a Divoké soutìsce v
pro nì již tradièním závodu o Putovní pohár starosty obce Høensko. Kolem pùl desáté se u dolního pøístavištì sešli
úèastníci a fanoušci tohoto zajímavého závodu. Postupnì se pøepravili k hornímu pøístavišti, kde byl start závodu.
U srubové stavby se mohli obèerstvit a posilnit. Nejprve pøivítal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek všechny pøítomné, popøál pøíjemné zážitky fandícím pøíznivcùm a pøevozníkùm dosažení co nejlepších èasù pøi závodu.

Potom již bylo pøistoupeno k rozlosování poøadí na startu. Startovní listinu závodníkù si peèlivì poznamenal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek, který byl opìt startérem závodu. Letos se startovní pole muselo obejít bylo bez pøe-

vozníkù z Obere Schleuse. Prvním startujícím byl Rostislav Dostál, loòský vítìz Tomáš Sabol vyrazil jako ètvrtý. Mezi startujícími chybìl nejstarší pøevozník Jiøí Rùžièka, který byl nemocen. Jako loni závodily dvì kategorie.
V první kategorii "Mladší", ve které obhájil své loòské
vítìzství Tomáš Sabol s èasem 5:43 min. a "Starší", ve
které také obhájil vítìzství Libor Holpuch s èasem 6:35
min. Po skonèení se všichni shromáždili pøed srubovou
stavbou, kde starosta JUDr. Zdenìk Pánek oznámil neoficiální výsledky a vítìze závodu. Na závìr si všichni
závodníci pøipili se starostou na zdárné zakonèení závodu a i sezóny v soutìskách. Oficiální vyhlášení s pøedáním cen bylo na veèerní taneèní zábavì v Hotelu U zeleného stromu na Janovì.
-zlfoto Ing. Julius Pufler

Návštìva Velkých Žernosek
Ve ètvrtek 16. listopadu poøádala Obec Høensko po loòsku druhý výlet na ochutnávku vín do Žernoseckého vinaøství s.r.o. Velké Žernoseky. Letos byl o nìj velký zájem a po zveøejnìní nabídky byl beznadìjnì obsazen. Zúèastnilo
se jí pøes 45 pøihlášených obyvatel a chalupáøù z Mezné, Høenska a Janova. Po pøíjezdu do vinaøství nás v zámeckém salonku, kde se konala ochutnávka, pøivítal pan Petr Kupsa, který nás provázel celým veèerním programem.
Nejprve jsme ochutnali první víno, kterým byl Müller Thurgau. Po nìm jsme se mohli obèerstvit na pøipraveném
rautu, který byl pøipraven ve vedlejší místnosti a byl jako loni velmi chutný.

Poté jsme se vydali do sklepních prostor, kde nás pan Kupsa seznámil s tím, jak se jim letos daøilo pìstování vína.
Nemìli to vùbec jednoduché, protože poèasí vínu moc nepøálo a navíc na vinicích "øádila" divoká prasata, která
nìkteré vinice poškodila z více, jak poloviny. Proto muselo vinaøství bohužel nìkteré odrùdy nakoupit u jiných vinaøství. Letos napøíklad vùbec nebylo výborné èervené víno Dornfelder. Ve sklepeních jsme mìli možnost ochutnat
bílá vína Mopr vyšlechtìné v ŠSV v Polešovicích, typické muškátové vùnì s tóny citrusu, dále Johanitter, odrùda
vyšlechtìná v nìmeckém Freiburgu, kdy v rámci køížení byly mj. využity i odrùdy Ryzlink rýnský a Rulandské šedé, a také Savilon vyšlechtìná kolektivem šlechtitelù ve Velkých Bílovicích, resp. v Perné vzniklá køížením odrùd
Rakiš a Merlan.

Po návratu zpìt do ochutnávkové místnosti jsme ochutnávali další bílá vína Rulandské šedé, Tramín a další. Z èervených vín jsme ochutnali Modrý Portugal a také Pinot noir, prastará odrùda pùvodem z oblasti Burgundsko ve
Francii, kterou k nám dal pøivést císaø Karel IV., které se letos obzvláštì vydaøilo. Souèástí tohoto veèera byl také
malý kvíz, který si pro nás pøichystal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek. Byly to tøi otázky, které se netýkaly nièeho jiného, než vína. Pro uhádnuvší byly pøipravené hodnotné ceny. Pøed odjezdem si mohl každý úèastník zakoupit
v prodejnì vinaøství vína, která mu zachutnala pøi ochutnávce. Mnozí této možnosti rádi využili. Ochutnávka vín se
všem velmi líbila a už se tìší na pøíští rok, kdy by se mìla opakovat. Je na místì podìkování za možnost se této
akce zúèastnit.
-zl-

Mezenské vánoce
Tak, jako každý rok jsme se i letos v èase neodpovídajícím, sešli 25. listopadu v Hotelu Hubert, abychom spoleènì
oslavili „ naše vánoce". Pozdní datum bylo dáno dalšími akcemi v prùbìhu mìsíce. Dopoledne mužská èást rodin

vyzdobila stromeèek a místnost setkání. Ženská èást rodin zatím doma pøipravovala vánoèní veèeøi salát, kapra,
øízky a další pochutiny, chlebíèky, cukroví, dorty. Rybí a zelnou polévku, tak jako vždy, pøipravila Alenka Havlová.

Obì byly vynikající. Oslava byla naplánována na 18. hodinu. Po pøivítání a krátkém proslovu, kdy bylo pøipomenuto 5. výroèí „Kulturáku" na Mezné a pøípitku, zaèala slavnostní veèeøe. Po ní následovalo pøebírání dárkù a poté se
rozbìhla zábava. Ta pokraèovala až do tøiadvacáté hodiny, kdy pan starosta využil svého práva, a oslavu Štìdrého
dne zmìnil na silvestrovskou noc. Vìtšina úèastníkù se alespoò èásteènì pøestrojila do nejrùznìjších masek a zábava pokraèovala do brzkých ranních hodin. Dìkujeme všem zúèastnìným za pøízeò a rodinì Zárubù za pøípravu oslavy.
-jh-

Vánoèní strom na Mezné
V sobotu 2. prosince se vìtšina trvalých obyvatel a chalupáøù Mezné zúèastnila rozsvícení vyzdobeného vánoèního
stromu, který se krásnì rozzáøil krátce po 18. hodinì. Tìsnì pøed rozsvícením starosta obce Høensko struènì zhodnotil uplynulou sezónu a spolu s malými hasièaty zazpíval píseò „ Høensko milené".

Po rozsvícení vánoèního stromu následovalo pohoštìní zajištìné obecním úøadem. Pilo se svaøené víno, podávaly
se chlebíèky, koláèky, požárnický guláš a další dobroty pøinesené místními. Všechny pøítomné dìti byly obdarovány tzv. kinder vajíèkem. Bìhem veèera se pøítomní postupnì rozcházeli, èást však zùstala jako vždy v „ Kulturáku",
do pozdních noèních hodin .
-jh-

Zábava k ukonèení sezóny 2017
V restauraci Hotelu U Zeleného stromu na Janovì se 11. listopadu konala zábava k ukonèení letošní sezóny. Na zaèátku pøivítal pøítomné Petr Banduriè, který moderoval celý veèer. Uvedl první program, vystoupení našich hasièat
s muzikálem Pomáda, které bylo ocenìno velkým potleskem. Hasièata dokázala, že zvládnou nejen hasièskou tech-

niku, ale i takovýto muzikál. Potom následovalo ještì jedno jejich vystoupení. Se starostou obce JUDr. Zdeòkem
Pánkem zazpívali høenskou hymnu, kterou poctivì nacvièovali na Janovì. Opìt sklidili zasloužený potlesk. Po je-

jich vystoupení si vzal slovo starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek, aby vyhlásil oficiální výsledky závodu pøevozníkù
o Putovní pohár starosty obce Høensko, který se konal ve stejný den v Edmundovì soutìsce a pøedal ceny vítìzùm.
Mezi mladšími nebylo mnoho zmìn, které byly jen v dosažených èasech. Mezi zkušenými byly zmìny, které byly i
v dùsledku nepøítomnosti nìkterých závodníkù kvùli nemoci. Ve dvou kategoriích dosáhli nejlepších èasù a zvítìzili tito pøevozníci:

I. kategorie - mladší
1. Tomáš Sabol
èas 5:43
2. Antonín Podaný
èas 5:50
3. Vlastimil Peroutka èas 5:51

II. kategorie - starší
1. Libor Holpuch
2. Lubomír Mandík
3. Luboš Chmelík

èas 6:35
èas 7:05
èas 7:45

Kromì obvyklých cen však dostali vítìzové ještì jednu, a to divoèáka, kterého jim vìnoval Vladimír Procházka.
Po pøedání cen pøevzala pomyslnou štafetu kapela ROXEL MUSIC, která hrála bìhem celého veèera. Na pódiu se
pøi jejich hudbì vystøídali první tancechtiví hosté. Zábava se pozvolna rozjíždìla, ale vìtšina se zabývala myšlenkou, kdo asi by mohl být tím, kdo bude hlavním hostem a pøekvapením veèera.

Ještì pøedtím pozval starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek na pódium starostu dobrovolných hasièù Stanislava Køížka,
kterému podìkoval za práci hasièù v letošní nároèné turistické sezónì a pøedal mu dar obce pro hasièe. Výèet zásahù, pøedevším technických a také pøi záchranì osob a zvíøat v nároèném terénu národního parku, který pøeèetl, hovoøil za vše.

Ve druhé polovinì veèera pøišlo slíbené pøekvapení - vystoupení moderátora, bavièe a imitátora Vladimíra Hrona.
Jeho vystoupení bylo již podruhé ve Høensku. Poprvé to bylo na zakonèení sezóny na Mezní louce. Jeho vystoupení pobavilo všechny pøítomné a velmi se líbilo.

Po jeho skonèení se parket zaplnil tanèícími, kterým
hrála až do konce kapela ROXEL MUSIC. Parket byl
plný tanèících, kteøí se výbornì bavili. Celý veèer bylo
výbornì postaráno i o obèerstvení. Bylo z èeho vybírat.
Zábava se líbila a hosté odcházeli spokojení, že se výbornì bavili a tìší se na jaro, kdy zaène nová sezóna.
Vedení obce dìkuje manželùm Vechovým, kteøí zajistili
nejen dobré jídlo a pití ale také pøíjemné prostøedí. Zároveò dìkuje i panu Petru Frömmelovi za zajištìní dopravy hostù na zábavu a zpìt. Tato zábava zakonèila
letošní velmi nároènou sezónu nejen v soutìskách, ale
i v obci.
-zlfoto -zl- a -jh-

Lampionový prùvod
V nedìli 3. prosince, první adventní nedìli, poøádal Sbor dobrovolných hasièù Høensko pro dìti každoroèní lampionový prùvod, který pøedcházel slavnostnímu rozsvícení vánoèních stromù ve Høensku. Již pøed sedmnáctou hodinou se zaèali scházet rodièe s dìtmi u hasièské zbrojnice, kde èekali na to, až se vydají v lampiónovém prùvodu

na nábøeží u Kamenice. V 17 hodin se koneènì dìti doèkaly a prùvod se vydal na cestu. Dole již na nì èekali hasièi,
kteøí mìli pro každé dítì pøipravenou lodièku - bludièku splnìných pøání. Pøi ohòostroji, který prùvod doprovodil,

bludièku pøedalo hasièùm, kteøí ji pustili po proudu. Dìti bludièky doprovázely tak daleko, jak jen to šlo. To už bylo blízko námìstí, kde byl již pøipraven k rozsvícení vánoèní strom.
-zl-

Rozsvícení vánoèního stromu ve Høensku
V nedìli 3. prosince, první adventní nedìli se ve Høensku konalo slavnostní rozsvícení vánoèního stromu. U kostela èekal na rozsvícení smrk s vánoèním osvìtlením. To bylo stejnì jako loni ladìno do bílé barvy. Ještì, než vše zaèalo, bylo tøeba poèkat na dìti, které doprovázely bludièky. Pøed osmnáctou hodinou se všichni shromáždili na prostranství u vánoèního stromu. Zde je pøivítal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek, který v krátkosti seznámil všechny
pøítomné s prùbìhem uplynulé sezóny a popøál krásné, pøíjemné a klidné Vánoce. Potom spoleènì s hasièaty zazpí-

vali høenskou hymnu a následovalo to, na co všichni èekali - rozsvícení vánoèního stromu, které spoleènì odpoèítali. Rozzáøil se za potlesku všech pøítomných. Zároveò s ním se rozsvítil i strom u obecního úøadu, který
byl ozdoben barevnì. Tím bylo zahájeno adventní období ve Høensku. Starosta JUDr. Zdenìk Pánek pozval
všechny ke stánku s obèerstvením, které pøipravili hasi-

èi ze surovin, které obstarala obec. Pro nejmenší pøipravila obec malé dárky, které jim pøedal u vánoèního stromu
starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek. Obec Høensko pøeje všem obèanùm Høenska a Mezné pøíjemné prožití adventních dní.
-zl-

Z èinnosti hasièù
Spoleèné cvièení s leteckou záchrannou službou
V nedìli 12. listopadu se konalo na Mezné spoleèné cvièení hasièù s leteckou záchrannou službou. U Mezné pøistál na louce vrtulník. Záchranáøi se pak spoleènì s dvìma desítkami hasièù a záchranáøù radili a hledali nevhodnìjší místa v soutìskách, odkud je možné vyzvednout pacienty. Zásahy v národním parku jsou nároèné pro záchranáøe
i pro samotné piloty vrtulníkù. „Jsou tu hluboké soutìsky a skalní masivy. Dostáváme se tak na hranice možností,

kdy vùbec lze použít podvìs," vysvìtluje krátce pøed vzletem pilot Pavel Špilka. Samotné vysazení záchranáøù už
podle nìj už tak složité není, protože se pohybuje nízko nad terénem a øídí se podle referenèních bodù, jako jsou
skály nebo stromy. Složitìjší situace ale nastává ve chvíli, kdy vrtulník stoupá s pacientem v podvìsu a vzdalování
referenèních bodù mu ztìžuje orientaci v prostoru. Musí stoupat velmi opatrnì. Vyžaduje to velké zkušenosti pilotù
i vysazovaèù, kteøí jsou prodlouženýma oèima pilota. Ten totiž pod sebe nevidí. Posádka musí být naprosto sehraná. Když si pøedstavíme, že pacient visí v soutìskách 60 nebo 70 metrù pod vrtulníkem, tak je to hodnì nároèné.

„Dávejte si hlavnì pozor na dìní okolo sebe. Když uslyšíte ve sluchátkách "kámen", tak se nedívejte nad sebe. Helma to vydrží, ale oblièej ne" znìjí poslední pokyny pøed zaèátkem cvièení. Vrtulník letecké záchranné služby nad
Høensko dorazí z Ústí nad Labem pøibližnì za deset minut. Létá jen k tìm nejvážnìjším pøípadùm, jako jsou kolapsy, nebo prudké alergické reakce na bodnutí hmyzem, k nìmuž došlo napøíklad letos v létì. Mnohem více práce
mají ve skalách høenští hasièi, kteøí s ústeckými leteckými záchranáøi úzce spolupracují a úèastnili se i nedìlního
cvièení. „Jak nám pípne SMS zpráva, že je v soutìskách nìkdo zranìný, víme, že se proneseme," øíká hasiè
Stanislav Køížek. Právì naši hasièi jsou urèeni k zásahùm ve velmi nároèném terénu ve skalách Èeského Švýcarska. Podobnou textovou zprávu dostali letos pøibližnì dvacetkrát, èasto nesou zranìného èlovìka na nosítkách i tøi
kilometry, než jej mohou pøeložit do svého terénního auta nebo sanitky. Mnohdy zasahují i u horolezcù uvízlých na
skále, ke kterým nemùže vrtulník pøiletìt. Hrozilo by totiž, že je ze skály sfoukne. Cvièení bylo velmi dùležité a
pøispìlo k vìtší sehranosti hasièù a letecké záchranné služby.
-zlzdroj: https://decinsky.denik.cz/zpravy_region

Pøejeme pøíjemné vánoèní svátky
všem obèanùm obcí Høenska a Mezné
a hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti
v nadcházejícím roce 2018
.
Redakèní rada.

OBECNÍ POLICIE
Z bloku obecní policie Høensko od 14. øíjna do 19. listopadu 2017
Svoz odpadu v obci
Dne 14. øíjna byl proveden TS DC svoz nebezpeèného
odpadu z celého katastru obce Høensko. Hlídka obecní
policie zabezpeèovala místa nákladu odpadu a pøejezd
težkých vozidel tak, aby nebyla narušena prùjezdnost
komunikací a rovnìž byl zajištìn bezpeèný prùjezd težké techniky vozidel TS.
Tentýž den v odpoledních hod. nahlásili místní podnikatelé, že kaòonem obce se šíøí silný dým, který obtìžuje
turisty ubytované v hotelích a penzionech. Hlídka OPH
zjistila, že dým se šíøí z pozemku vedle hot. Praha, kde
obèan pálí zbytky køovinatého proøezu z minulého roku,
který je takøka suchý. Pøesto však nìjaký kouø produkoval. Po upozornìní hlídky OP obèan oheò uhasil s tím,
že to spálí jiný den, až nebude v obci nával turistù.
Nepovolený prodej
Dne 17. øíjna byl zjištìn pokus o nepovolený prodej a
zábor veøejného prostranství z vozidla Peugeot boxer o
který se pokoušel vietnamský obchodník z Chebu. Když
vyložil krabice se zbožím zabral plochu cca. 10x10 m.
Na pøíkaz hlídky OP zboží opìt složil a odjel se pokusit
prodávat do jiného mìsta. Nepøedložil žádné povolení.
Tulák Harry
Pøi kontrole obce v 16:00 hod. byl ve vnitøním Høensku
zjištìn velký hnìdý pes, bez obojku a bez pána. Pes se
volnì pohyboval, nebyl nebezpeèný a slyšel na jméno
Harry. Hlídka OPH jej pomocí klobásy lehce odchytila
a dopravila do dvora OÚ, kde setrval krátký èas. Pomocí místní znalosti se podaøilo zjistit majitele psa pana
P.P. který si pro Harryho pøijel a v poøádku je pøevzal.
Pan P.P. se podivoval, jak mohl Harry utéct, když je zabezpeèen zámkem. Pøíštì se to prý nestane.
Žádost o pomoc
Dne 21.øíjna v 9:10 hod. požádala o pomoc obsluha obecního parkovištì za hotelem Mezní Louka a to ve vìci øidièe vozidla Fiat-karavan, který zde parkoval již od minulého dne. Pøi pokusu o zaplacení parkovného ze strany obsluhy parkovištì se tento øidiè choval velice arogantnì a odmítal parkovné zaplatit. Posléze zaèal obsluze parkovištì nadávat a vyhrožovat. Po pøíjezdu hlídky
OPH na místo, kdy bylo použito VRZ, tento øidiè své
chování zmìnil a tvrdil, že chce øádnì zaplatit a potom
pùjde na výlet. Zaplatil parkovné a hlídka mu doporuèila soutìsky, kam s celou rodinou odešel.
Pomoc s reklamací
Dne 22. øíjna ve 12:00 hod. hlídku kontaktoval majitel
obchodu Pegas ve vìci reklamace zde zakoupené elektroniky. Reklamaci požadovala rusky mluvící žena a
mìla øádnì vyplnìný doklad o koupi zboží v jeho ob-

chodì. V závìru prodejce vyplnil reklamaèní protokol a
zboží odešle k výrobci k uznání reklamace, pøípadnì k
opravì. Toto bylo ke spokojenosti zákaznice.
Demontáž stožáru
Dne 24. øíjna probíhala v prostoru nábøeží demontáž
stožáru fy. O2. Z dùvodu použití velkého jeøábu, jehož
sestavování bylo nutné provést na místì, zabezpeèovala hlídka OPH provoz v prostoru nábøeží kyvadlovì a
v pøípadì nutnosti i regulovala dopravu v prostoru køižovatky pøed OÚ Høensko.
Kontrola hygienické stanice
Dne 2. listopadu si hlídku OPH vyžádala kontrola Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem, která operovala v obci v blízkosti èerpací stanice. Jelikož kontrola
vstupovala do objektù hlídka OPH dohlížela na její
bezpeènost. Ze strany OP dopadla kontrola bez závad,
veøejný poøádek nebyl narušen
Nepoøádek
Pøi kontrole poøádku na veøejných prostranstvích dne
4. listopadu hlídka OP zjistila nepoøádek na rozšíøené
èásti komunikace u odpoèívadla ve smìru na Dìèín.
Dále zde byly zjištìny dva kusy vyhozených pneumatik. Nepoøádek byl nahlášen vlastníku komunikace
ØSD, který bìhem dvou dnù zajistil úklid.
Krádež cigaret
Dne 5. listopadu v odpoledních hod. požádal o pomoc
vedoucí obchodu vedle kostela ve vìci tøí obèanù SRN
tmavé pleti, které podezíral z krádeže kartonu cigaret.
I pøes opakovanou kontrolu zábìrù z bezpeènostní kamery se krádež nepotvrdila a to ani za pomoci svìdkù.
Požár domu
V odpoledních hodinách byl vyhlášen sirénou hasièský
poplach. Hoøel dùm Høensko è.p. 77. Pøesto, že se majitel domu v dobì vznícení pohyboval v pøízemí, sotva
staèil dùm opustit. Ještì staèil informovat manželku,
aby rychle utekla. Požár byl však tak rychlý že se jí to
již nepodaøilo. Z hoøícího domu ji vyvlekl pan Pavel
Hruška ml., který díky znalosti domu vìdìl, které dveøe vykopnout a kudy z domu ven. Za tento pøíkladný
èin budiž panu Hruškovi podìkováno. Hlídka OP zajišovala prostor pro práci hasièských jednotek a uzavírala spolu s PÈR celou komunikaci až do úplné likvidace požáru.
sepsal: str. Tomáš Janovec

Narozeniny
v prosinci oslaví své jubileum naši obèané
Alena Havlová, Stanislav Køížek
a Pavel Vitmann

narozeniny oslaví obèané
Alena Tomášková
Veronika Chmelíková
Karel Prùcha
Lukáš Bohatý
Oto Riòák
Martina Pilnáèková
Stanislav Tajbner
Helena Peroutková
Stanislava Frömmelová
Lubomír Stárek

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-

Ztratil se Puna
Dne 7. listopadu obdržela hlídka Obecní policie
Høensko zprávu, že se za podivných okolností
ztratila psí legenda obce pes pana Peroutky Puna.
Všichni místní obèané Punu znají. V pøípadì znalosti jeho pobytu, dejte vìdìt rodinì Peroutkových.
Všichni èlenové rodiny Peroutkových jsou zmizením psa velice zdrceni.
obecní policie

Vánoèní bohoslužba
ve støedu 27. prosince od 14. hodin
se bude v kostele Sv. Jana Nepomuckého
konat vánoèní bohoslužba
faráøe Kuby

Den váleèných veteránù 11. listopad 2017
Celý svìt slaví 11. listopadu Mezinárodní den váleèných veteránù. Lidé si tak pøipomínají padlé vojáky a to bez
ohledu na to, na jaké stranì bojovali. Každý mìl svoji rodinu, každého nìkdo oplakával. Datum 11. listopad nebylo
zvoleno náhodnì. Právì v tento den, roku 1918 skonèila první svìtová válka. Symbolem památky padlých vojákù
jsou kvìty vlèích mákù - tìmi zdobí pøíroda zapomenuté a opuštìné hroby.

V pøedveèer Dne váleèných veteránù se u pomníku padlých v první svìtové válce na Mezné sešli èlenové veteránského ostrostøeleckého spolku /EOSC/, aby položením rudých kvìtù pøipomnìli tragické obìti. Z této vesnice padlo 22 mužù. Péèí ostrostøeleckého spolku se podaøilo v Ústøedním vojenském archívu upøesnit osudy tøinácti z nich.

Muži z Mezné již od 19. století tradiènì rukovali do Terezína /pøedevším k 42. pìšímu pluku/ a i øada souèasných
mezenských ostrostøelcù prožila vojenské roky v Terezínì a dokonce ve stejných kasárnách. Podle starých rituálù
bylo setkání ukonèeno „posledním pøípitkem" - kapky na zem pro padlé. Bližší informace jsou u èlenù spolku.
-jh-
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Opravené mostky v národním parku
Èeské Švýcarsko, 30.11.2016. V uplynulém mìsíci byly v národním parku Èeské Švýcarsko dokonèeny opravy
dvou mostkù. První se nachází v Kyjovském údolí na Krásnolipsku a leží na pøístupové cestì k Jeskyni víl, která
je zejména v zimì hojnì navštìvována v dobì, kdy se v ní tvoøí ledové stalagmity o výšce 20 až 50 centimetrù.
Druhý propustek se nachází na Jetøichovické Bìlé na cestì od Jetøichovic ke Královskému smrku a Dolskému
mlýnu. Pùvodní - dosluhující i nevzhledný - propustek byl opraven mimo jiné s dùrazem na lepší soulad s pøírodním prostøedím.

