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Vážení spoluobèané,

je dobøe, že novou turistickou sezónu v Soutìskách jsme zahájili již dne 1. dubna 2017, by pouze na víkend, což
jsme opakovali i v následujícím týdnu. Pìkné poèasí v této dobì vylákalo pomìrnì velký poèet turistù do našeho regionu, nebo byli „natìšeni" po dlouhé zimì vydat se do pøírody.
Oèekáváme, že za nìkolik dnù od Stavebního úøadu Magistrátu mìsta Dìèín obdržíme, vìøím, že kladné rozhodnutí, na jehož základì bychom mìli nejpozdìji v mìsíci kvìtnu vybudovat vyhlídkový, velmi atraktivní altánek v
prostoru pøístupové cesty do Edmundovy soutìsky, o kterém jsem se již v minulém zpravodaji zmiòoval. Navíc v
následujících dnech dojde k rekonstrukci malého mostu u horního pøístavištì v Edmundovì soutìsce a vìøím, že se
tak stane do Velkého pátku, tedy do dne 14. dubna 2017. Pøestože máme pro tento prostor vyrobeny nové schody, k
jejich instalaci budeme moci z dùvodu zachování technologického postupu pøistoupit až po skonèení turistické sezóny. Nepøíznivé poèasí v posledních dnech nám neumožnilo tento zámìr obce ještì pøed zahájením turistické sezóny zrealizovat.
Z tohoto místa Vám mohu s radostí tlumoèit, že Obci Høensko byla v minulých dnech Státním fondem životního
prostøedí ÈR pøiznána dotace v hodnotì 9,5 mil. Kè urèená na generální opravu „galerií" v Divoké soutìsce a tamních cest. V souèasné dobì dìláme vše potøebné, abychom po splnìní veškerých formalit mohli urèit vítìze výbìrového øízení a s touto opravou mohli zaèít co nejdøíve, snad již zaèátkem mìsíce èervna tohoto roku. Z tohoto dùvodu, nebo oprava je naplánovaná na 5 mìsícù, nutnì dojde k usmìròování návštìvnosti turistù v Divoké soutìsce, o
èemž Vás budu vèas informovat.
Již v mìsíci kvìtnu dojde k rekonstrukci historické pískovcové cesty na Mezné v prostoru od bývalé školy smìrem okolo Rolínkù do Soutìsky, na kterou jsme získali padesátiprocentní dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj
ÈR. I tato cesta si dle našeho názoru zaslouží radikální opravu, èímž dojde k lepší prùjezdnosti a schùdnosti k místním objektùm.
Závìrem bych Vás chtìl osobnì pozvat na spoleèné setkání v sobotu dne 22. dubna 2017 ve 14,00 hodin ke srubové stavbì v Edmundovì soutìsce u pøíležitosti zahájení letošní turistické sezóny. Zde budeme moci pøi živé hudbì se spoleènì pobavit, zatancovat, pøíp. zazpívat a slavnostnì otevøít nové informaèní centrum, které jsme se rozhodli z dùvodu ještì lepší informovanosti návštìvníkù Soutìsek zde umístit.
A jste zdraví, máte se rádi a jste spokojeni.

JUDr. Zdenìk Pánek
starosta

Pøání k jubileu

Minulý mìsíc pøijal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek na úøadì Miroslava Dvoøáka a Ottu Hlaváèka, kteøí oslavili
svá významná životní jubilea. Popøál jim hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti a pøedal dárkové koše.
Jaroslava Antonová, vedoucí obecního úøadu

a slavnostní otevøení

nového Informaèního centra obce

zveme Vás dne 22.4.2017 od 14 hodin do Edmundovy soutìsky ke srubové stavbì na její zahájení

Zahájení turistické sezóny 2017
JUDr. Zdenìk Pánek
starosta

Roèní výroèí otevøení Infocentra ve Høensku
25. bøezna uplynul rok od otevøení Informaèního centra
v naší obci. Slavnostního otevøení se tehdy kromì našeho starosty JUDr. Zdeòka Pánka, místostarosty Jana
Havla a dalších zastupitelù úèastnil i Petr Benda, øeditel
Správy Národního parku Èeské Švýcarsko.

Ten popøál infocentru, aby mìlo úspìch a splnilo to, co
od nìj obec oèekává - veškeré a hlavnì správné informace návštìvníkùm Høenska a okolí. Že to byl správný
krok, se potvrdilo již zakrátko, v prùbìhu prvních mìsícù. Zájem o informace byl velký. Postupnì se zároveò

rozšiøovala i nabídka toho, o co mìli návštìvníci zájem.
A to byly turistické známky, mapy, nebo pohledy. Pøibyly publikace o Høensku, suvenýry, vizitky, turistické
deníky a magnetky. Pro rychlé uhašení žíznì obec pøidala i chlazené nápoje. Návštìvnost infocentra po celou
sezónu stoupala. Na jejím konci, kdy došlo na vyhod-

nocení jeho èinnosti, se potvrdilo, že jeho otevøení byl
ten správný krok. Proto se zastupitelé rozhodli, že bude
otevøeno ještì druhé Informaèní centrum v Edmundovì
soutìsce ve srubové stavbì ve vchodu do expozice o
historii soutìsek. To bude slavnostnì otevøeno v sobotu
22. dubna pøi zahájení turistické sezóny.

Turistická burza v Bad Schandau
V sobotu 1. dubna se konala v Bad Schandau turistická
burza, na které se prezentovala rùzná turisticky zajímavá místa, jak z Nìmecka, tak i z Èeské republiky.

O náš stánek Høenska byl zájem, mnoho návštìvníkù si
bralo reklamní prospekty. Informace, o které mìli zájem, jim ochotnì zodpovìdìly paní Jiøina Cempírková
a vedoucí obecního úøadu Jaroslava Antonová.
-zl-

-zlfoto archiv p. Tourka, zdroj: wikipedie

Kácení na køižovatce ve Høensku
Se zaèátkem jara mnozí uklízejí své dvorky a dìlají poøádek na svých zahrádkách, a i my v národním parku jsme
se dali do jarního úklidu. Pro Oddìlení geologie známou skalní èetu to znamená zejména jarní kácení nebezpeèných stromù. Letos pøišla øada na skalní stìnu nad køižovatkou u vstupu do soutìsky øeky Kamenice, která už
nutnì potøebovala vyèistit od náletù, nìkolika vzrostlejších borovic, ale hlavnì od znaènì nebezpeèných bøíz
vrostlých do puklin ve stìnách skalního masivu … nìkteré z tìchto bøíz mìly u koøene i 35 centimetrù. Práce
probíhaly výhradnì použitím horolezeckých technik a
stromy byly odstranìny postupným rozebírání kmenù
na špalky a dalším spouštìním na zem. Druhou metodou je ponechání na místì v bezpeèné poloze, napøíklad
zaklínìné o paøezy, pøivázány lany, a podobnì. Pøi tomto kácení byl brán zøetel i na to, aby nedocházelo k neøízenému padání kamení a balvanù na komunikaci a køižovatku, èímž by mohli být ohroženi obyvatelé a návštìvníci obce Høenska, tomu bylo nutné v prvé øadì zabránit. Výbìr lokality se opíral o závìreènou zprávu z prùzkumu skalních svahù z roku 2016, která je k nahlédnutí
v archivu Správy NP v Krásné Lípì. Skalní èeta a národní park budou i nadále zajišovat bezpeènost skal ve Høensku. Kácení a zabezpeèování skalních masivù, zejména tedy kácení nestabilních døevin, bude i dále pokraèovat, a
to konkrétnì v tomto a na zaèátku pøíštího roku, ve smìru od vstupu do soutìsek smìrem k øece Labi.
Ing. Jakub Šafránek
Správa národního parku Èeské Švýcarsko

Hnízdící ptáky ruší nízké pøelety i drony
Èeské Švýcarsko, 29. 3. 2017 V uplynulých týdnech pracovníci správy národního parku zaznamenali hned nìkolik pøípadù létání dronem v okolí hnízdiš zvláštì chránìných druhù ptákù èi nízkých pøeletù motorových paraglidù nad národním parkem Èeské Švýcarsko. V jarním období jsou pøelety pilotovaných i bezpilotních prostøedkù
extrémnì rušivé pro sokoly stìhované, èápy èerné, výry velké i další ptaèí druhy. V jednom pøípadì zaznamenaného létání dronem na Jetøichovicku zùstalo obvyklé hnízdo sokolù stìhovavých neobsazené.
„Nízké pøelety pilotovanými prostøedky nad národním parkem považujeme za naprostou bezohlednost, a to jak vùèi hnízdícím ptákùm, kteøí jsou na rušení shora zvláštì citliví, ale i vùèi návštìvníkùm parku, kteøí jsou obtìžováni
hlukem motoru," øíká Pavel Benda, øeditel Správy národního parku Èeské Švýcarsko, a dodává: „Také drony jsou
pro hnízdící ptáky mimoøádnì rušivé. Navíc se s nimi obèas snaží i bojovat a vytlaèit je z teritoria, kolize pak vede
k poranìní ptákù i ke zøícení dronu."
Létání na padácích a závìsných kluzácích i vyhlídkové lety nad národním parkem zakazuje celoroènì pøímo zákon
o ochranì pøírody a krajiny. Vzhledem k pøedchozí nezbytné prùpravì pilotù správa parku vychází v takových pøípadech z pøedpokladu jeho úmyslného porušování. V pøípadì létání drony lze dosud vycházet z èásteèné nevìdomosti jejich provozovatelù, pøièemž však pøedpisy pro jejich provozování rovnìž vyžadují pøedchozí souhlas udìlený ochranou pøírody.
„Jsem pøesvìdèen, že si nikdo z pilotù ani majitelù dronù ve skuteènosti nepøeje, aby mláïata na hnízdech zbyteènì hynula," pokraèuje Pavel Benda, a doplòuje: „Jde pøedevším o schopnost dohlédnout v plné míøe dùsledkù porušování pøedpisù regulujících létání nad chránìným územím."
S novelou zákona o ochranì pøírody a krajiny, která byla poslanci pøijata vèera, se pravidla pro létání nad národními parky modernizují a zákaz létání se rozšiøuje právì také na bezpilotní letouny.
Správa národního parku Èeské Švýcarsko na jaøe každoroènì chrání hnízdní lokality sokolù stìhovavých, èápù èerných a výrù velkých vyhlášením doèasných zákazù vstupu. Opatøení je návštìvníky parku pøijímáno velmi dobøe
a pøináší své výsledky v podobì znaèné úspìšnosti hnízdìní a významných poètù vylétnuvších mláïat. I zdánlivì
krátkodobé rušení nutí dospìlé jedince hnízdo opustit, následkem èehož dochází k zastydnutí vajec, úhynu nebo
ukoøistìní mláïat predátory.
Publikováno z Oficiální internetové stránky NP Èeské Švýcarsko (http://www.npcs.cz)

Jarní svoz nebezpeèného a objemného odpadu
V sobotu 8. dubna se konal ve spolupráci s Technickými službami Dìèín první letošní svoz nebezpeèného a objemného odpadu. V 7.30 hodin se s nimi na nábøeží u autobusové zastávky sešli pracovníci obecního úøadu a ještì se k
nim pøidali hasièi z Labské stránì, kteøí si odváželi elektroodpad, napøíklad televize, lednice apd., který od nich
pozdìji odváží zpracovatelská firma. Ve sbìrném dvoru, který byl jako druhý v poøadí zastávek, bylo opìt plno.
Tentokrát více, než na podzim. Jak je vidìt na fotografii, to byla smìsice všeho možného. Nakládání také trvalo o
trochu déle. Ale labskostráneètí hasièi s ním vydatnì pomohli.

Od sbìrného dvora kolona pokraèovala na další zastávku Høensko støed, a dále na Horní Høensko. Zde bylo za poslední léta nejménì odpadu. Byl zde pouze jeden obèan s minimem odpadu.

Odtud pokraèovala kolona na Meznou, kde bylo o hodnì víc odpadu, než na podzim. Bylo vidìt, že obèané a chalupáøi letošní jaro brali velmi vážnì a úklid byl dùkladný. Na nakládání bylo pøipraveno hodnì pomocníkù, takže
bylo hotové docela brzo. Letos oproti podzimu pøálo i poèasí. Sice nesvítilo sluníèko, ale nepršelo. Pravidelné svozy, které obecní úøad poøádá s Technickými službami usnadòuje život obèanùm i tím, že je zbavuje každoroèního
problému "kam s ním" a chrání tím i životní prostøedí v obci a okolí. Další svoz bude opìt na podzim letošního roku. O jeho termínu budeme vèas informovat.
-zl-

Informace pro obèany - sbìrný dvùr
Do sbìrného dvora na nábøeží ve Høensku lze odkládat nepotøebné vìci po telefonické dohodì od pondìlí do
pátku. Nutné je domluvit si termín s p. Josefem Podaným na tel. è.. 606 444 905.
Jaroslava Antonová
vedoucí obecního úøadu

Velikonoèní zdobení u hasièù v Ottendorfu
V sobotu 8. dubna 2017 se úèastnily naše dìti Velikonoèního tvoøení u kamarádù v Ottendorfu. To bylo souèástí
spoleèného projektu Práce hasièù nemá hranice, v mezinárodním programu INTERREG VA mezi hasièi ze Høenska
a nìmeckého Ottendorfu. Ottendorfští se na toto tvoøení dùkladnì pøipravili. Každý mròous si mohl vyrobit veliko-

noèní pøekvapení, které si pak odvezl domù. Nebyli by
to hasièi, aby mezi vajíèky nechybìla i hasièská auta z
papíru. Dìti se se zápalem sobì vlastním pustily do zdobení. Že je to bavilo, to není tøeba dodávat. Po skonèení
si mezi sebou vzájemnì hodnotily své výtvory. Veèer,
když jsme se spokojenì vrátili domù, tak všechny s radostí svým rodièùm ukázaly, jak mají šikovné ruce. Velikonoèní zdobení se jim velmi líbilo a rády si ho zopakují tøeba pøíští rok. Byla to pìkná akce našich nìmeckých pøátel.
-jk-

Z èinnosti hasièù
Spolupráce hasièù pøi pomoci zranìné
Profesionální hasièi z Dìèína a dobrovolní hasièi z Høenska asistovali zdravotníkùm pøi transportu zranìné turistky
z nepøístupného terénu u Pravèické brány. Žena byla následnì pøevezena se zranìním nohy do nemocnice

Pøíprava sezóny v podání malých hasièat
Každý rok všichni spìchají, aby stihli vstup do nové sezóny se vším všudy. To platí i pro malá hasièata, kterým se
blíží jejich plné nasazení pro požární sport. V rámci pøípravy a oživení si manipulaci s technikou, umyla parkovištì

Pod skálou. Spoleènì se hasièata vrhla do práce pro dospìlé. Po dlouhé zimì, kdy se nedalo trénovat s vodou, byla
všechna dìcka spokojena, že si mohla zastøíkat z hasièské hadice. Jejich díl práce pøed nastávající sezónou stojí
urèitì za pochvalu.
-jk-

OBECNÍ POLICIE
Z bloku obecní policie Høensko od 24. února do 25. bøezna 2017
Pád ledového masivu
Vichøice
Dne 24. února v 11:00 hod. se obcí prohnala krátká, ale sil- Dne 4. bøezna hlídka Obecní policie zabezpeèovala míná vichøice, která posrážela, co se dalo. Padaly popelni- stní záležitosti veøejného poøádku ve spolupráci s SDH,
ce, rùzné stojany a stromy. Bylo povaleno i nìkolik do- pøi konání pravidelného pochodu Jarním Høenskem. V
pravních znaèek a vìtrem zùstaly otevøené i dvì elek- zatáèce u hotelu Klepáè hlídka obecní policie odstraòotrické rozvodné skøínì. Hlídka obecní policie kontrolo- vala obrovský kus ledu, který se utrhl ze skály a spadl
vala celou obec a postupnì se snažila odstraòovat vznik- pøímo do jízdního pruhu komunikace. Ke zranìní, ani
lé škody. Popadané popelnice, rùzné stojany a obnovit škodì na majetku naštìstí nedošlo. V místì nad lanovdopravní znaèení. K odstranìní pøekážek museli vyjet i kou odstraòovala hlídka OPH spadlou borovici z jízdního pruhu. Ta se vyvrátila a padla do vozovky.
místní hasièi.
Šikovní hoši
Krádeže døeva
V prostoru Mezné hlídka obecní policie zaèala provádìt Dne 5. bøezna v 16:30 hod. hlídka obecní policie zasaèastìjší kontroly a to hlavnì v okolí samostatnì stojících hovala proti dvojici mladíkù ze SRN. Pravdìpodobnì
domkù a chat. Zvýšil se zde poèet krádeží již naøezané- byli pod vlivem návykové látky a hrubým zpùsobem
obtìžovali vietnamského prodejce. Nakonec odcestovaho døeva pøipraveného k pálení.
li ve zdraví pøívozem domù.
Odstavené vozidlo
Magnet
Dne 25. února došlo k odtažení vozidla Peugeot, které
jeho majitelka prodala bez provedení pøepisu. Nový ma- Dne 9. bøezna ve12:00 hod. byl v obci zjištìn sbìraè kojitel vozidlo èásteènì poškodil a poté odstavil na obecní vù tmavé pleti s kárkou. Po zjištìní totožnosti mu bylo
parkovištì u ÈOV, takovým zpùsobem, že vozidlo tvoøi- vysvìtleno, že vše, co nìkde leží, také nìkomu patøí.
lo pøekážku na parkovišti. Hlídka Obecní policie kon- Když to vezme, mùže se dopustit pøestupku, nebo mu
taktovala pùvodní majitelku a ta vozidlo nechala odtáh- také nìkdo mùže naložit, ale na záda. Magnet to otoèil
a s prázdnou kárkou odjel smìr Dìèín. Více zde již nenout.
byl spatøen.
Peøina
Opìt
støíšky
Dne 26. února pøi kontrole katastru obce hlídka obecní
policie zjistila vedle komunikace Mezní Louka - Mezná Dne 17. bøezna pøi kontrole vnitøního Høenska byly napohozenou peøinu. Pøes pracovní èetu OÚ byl tento ne- proti restauraci Mája zjištìny nepovolené nástavby na
poøádek uklizen. Rovnìž byl ve vnitøním Høensku zjiš- prodejních stáncích. Tyto nástavby slouží jako støíšky
tìn znaèný nepoøádek za vietnamskými stánky. Krabice, proti dešti, ale zasahují do profilu komunikace a jsou v
papíry, nedopalky cigaret a rùzné kelímky. Prodejcùm z rozporu s Tržním øádem obce Høensko. Po výzvì strážtìchto stánkù byla uèinìna výzva k úklidu s termínem níkù byly tyto støíšky všechny odstranìny.
do následujícího dne. Pøi kontrole následující smìnu by- BESIP
lo vše uklizeno.
Dne 20. bøezna v prùbìhu smìny hlídka Obecní policie
dohlížela na bezpeèný provoz v prostoru komunikace
Zelená vlna
Mezní Louka - Mezná, kde probíhala nakládka a odvoz
Dne 2. bøezna vyjíždìlo SDH Høensko ve tøech pøípadech. Obecní policie pøi každém výjezdu vytváøela zele- vytìženého døeva z NP. Vše probìhlo plynule a bez závad.
nou vlnu tìžké hasièské technice. Téhož dne pøi kontroTen se divil
le Mezní Louky hlídka OP zjistila silnì zneèištìnou komunikaci v prostoru Mezní Louka - Mezná. Bylo zjištìDne 25. bøezna hlídka obecní policie pøi kontrole vnitøno, že zneèištìní zpùsobily tìžké stroje pracující v NP
ního Høenska spatøila psa, který si na komunikaci udìlal
na tìžbì døeva. Hlídka OP se spojila s pracovníkem NP
potøebu a jeho páníèek dìlal, jako že se ho to netýká.
Èeské Švýcarsko a komunikace byla okamžitì oèištìna.
Tento muž z Týnce n. Vltavou byl po zjištìní totožnosti
øešen za pøestupek.
Zneèistìný chodník
Dne 3. bøezna pøi kontrole nábøeží byl zjištìn silnì znesepsal: str. Tomáš Janovec
èištìný chodník pøed stavbou u èp. 92. Zneèištìní zpùsobily stroje provádìjící úpravu zeminy. Pracovníkùm
na stavbì byla uèinìna výzva k nápravì vìci. Chodník
oèistili a vícekrát se již tento problém neopakoval.

Narozeniny
v dubnu oslaví své jubileum naši obèané
Anna Èešpivová, Petr Malina
Emilie Vrzalová
narozeniny oslaví obèané
Miroslav Smoliga
Jarmila Parohová
Josef Èerný
Richard Herain
Helena Havláková
Jiøí Èešpiva
Filip Chlouba
Vìra Zárubová
Antonín Šalman

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-

Podìkování za pøíspìvek na nové varhany
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