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HØENSKA a MEZNÉ
MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO

LEDEN 2018
mikulášská nadílka - str. 9

novoroèní jízda ve Høensku a na Mezné - str. 5, 6 a 7

oprava stezky do Divoké soutìsky hotova - str. 3

hasièská zbrojnice v novém kabátì - str. 4

významné ocenìní restaurace - str. 8

uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie,oprava komunikace
na Mezné a další inormace z obce
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Vážení spoluobèané,

na zaèátku mého pøíspìvku do lednového zpravodaje Høenska a Mezné, prvního v roce 2018, bych Vám chtìl
ještì jednou popøát vše nejlepší a dobré, pøedevším pevné zdraví, rodinnou pohodu a podnikatelské úspìchy.
Již v minulém pøíspìvku jsem Vás detailnì seznámil s návštìvností turistù v naší lokalitì za období duben až listopad 2017, kdy lze jednoznaènì øíci, že byla úspìšná. Vìøím, že i místní podnikatelé jsou shodného názoru jako já
a nepochybnì je naším spoleèným pøáním, aby v tomto trendu bylo pokraèování i v letošním roce. Již nyní má zastupitelstvo jasnou pøedstavu o plnìní projektù zamìøených na opravu a zaøízení v našich soutìskách, vèetnì pøístupových cest, ve snaze ještì více je zatraktivnit. Konkrétní pak budu v okamžiku, jakmile pøíslušné smlouvy o dílo
podepíšeme a budeme vìdìt jejich termín zahájení.
Na závìr bych Vám chtìl s upøímnou radostí sdìlit, že na pøelomu roku, po pøedchozím projednání a schválení v
zastupitelstvu, jsem projednal dvì darovací smlouvy od Øímskokatolické farnosti Høensko, první je na kostel
sv. Jana Nepomuckého (jde o kulturní památku), druhou pak na místní høbitov, respektive veøejné pohøebištì. Dlouholetá snaha obce, získat tyto nemovitosti do svého vlastnictví, tak byla završena. Nyní jen oèekáváme, až tyto darovací smlouvy schvalovací doložkou potvrdí též vikáø Biskupství litomìøického a poté je následnì pøedložíme katastrálnímu úøadu k právní legalizaci. Tak budeme mít vytvoøen prostor pro jejich opravu a zkulturnìní, aby se staly
dùstojným reprezentantem naší obce, což si nepochybnì zaslouží.
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 obecnímu úøadì Beatrici Wellig Bláhovou, Stanislava
Køížka a navštívil Alenu Havlovou, kteøí oslavili svá významná životní jubilea. Popøál všem hodnì zdraví, štìstí a
spokojenosti a jim pøedal dárkové koše.
Jaroslava Antonová

Oprava galerií a stezky
Divoká soutìska pøedstavuje nejcennìjší a nejzachovalejší èást NP Èeské Švýcarsko. V rámci projektu „Usmìròování návštìvníkù v NP Èeské Švýcarsko - Divoká soutìska" bylo opraveno devìt galerií, vymìnìno dožilé kovové
zábradlí za døevìné a opraveny nìkteré úseky stezky. Oprava byla velmi nároèná, protože veškeré práce musely být

provádìny s ohledem na to, že se pracovalo v I. zónì NP Èeské Švýcarsko. Bylo proto nutné tuto stezku uzavøít pro
turisty. O tom, že práce byly odvedeny ve vysoké kvalitì je vidìt na poøízených fotografiích.
-zlfoto Jaroslava Antonová

Oprava požární zbrojnice
Hasièská zbrojnice je zázemím, skladem a centrem JSDH k zabezpeèení chodu JPOIII v celém rozsahu. Dále je pak
místem setkávání se hasièù z rùzných sdružení i z pøíhranièních obcí ze SRN, ale i dìtí, které tu mají kroužek mladých hasièat. Rekonstrukce zbrojnice probíhala za finanèní podpory Ministerstva vnitra ÈR v rámci programu

"Dotace pro jednotky SDH obcí a Ústeckého kraje". Byly opraveny podlahy, fasáda, terasa vèetnì oplechování, vymìnìno zábradlí, natøeny døevìné podhledy a lokálnì vyspravena støecha. Tím bylo zamezeno zatékání do hasièské
zbrojnice
-zlfoto Jaroslava Antonová

Oprava komunikace
na Mezné
Z Programu obnovy Ministerstva pro místní rozvoj ÈR byl opraven historický úsek místní komunikace na Mezné
vedoucí od bývalé školy ve smìru do soutìsky okolo Rolinkových. Byly vyspraveny èásti komunikace vèetnì do-

plnìní chybìjících pískovcových kamenù a vymìnìny odvodòovací žlaby. Ve spodní èásti došlo k odvodnìní tohoto podmáèeného úseku vèetnì celé jeho opravy. Jak oprava dopadla, dokladují pøiložené fotografie.
-zlfoto Jaroslava Antonová

26. Novoroèní jízda
Na Nový rok se konala každoroèní Novoroèní jízda, letos již po šestadvacáté, U hasièské zbrojnice se kolem 10. hodiny shromáždili úèastníci, které letošní vedoucí této akce Jan Køížek seznámil s trasou, poøadím v kolonì a programem jízdy. Potom se vydali na cestu Høenskem za doprovodu obecní policie.

První zastávka byla jako každý rok u Restaurace Falk, kde je oèekávala majitelka paní Emilie Vrzalová s personálem, kteøí byli prvními, kdo ochutnal polévky. Letos to byla knedlíèková a gulášová. Nedaleko odtud byli oèekává-

ni Jiøím Blažíèkem s manželkou a paní Vlastou Hruškovou. Jako na pøedchozí zastávce si všichni popøáli do nového roku hodnì zdraví a ochutnali polévky. U èerpací stanice, kde opìt byly ochutnávány novoroèní polévky a po

obrátce se kolona vrátila zpìt k Hotelu Havel, kde je èekal bývalý místostarosta Jane Havel s manželkou. Zde se
kolona zdržela o trochu déle. Nejprve probìhlo popøávání do nového roku, ochutnání polévek popovídání a nakonec i spoleèný pøípitek na zdraví a úspìšný rok 2018 (samozøejmì tìch kteøí mohli - nebyli øidièi). Na další zastáv-

ce u kostela kolonu èekala paní Riòáková, majitelka Hotelu U lípy se synem a personálem. Rovnìž ochutnali polévky a pøipili si na letošní rok. Na další zastávce u Restaurace Lugano, která je každoroèní zastávkou. Zde vše pro-

bìhlo jako jinde. Popøání do nového roku, ochutnání polévek z kotlù polní kuchynì, které byly stále horké. Od majitelky paní Renaty Herainové dostali i nìco pro zahøátí pro ty, kteøí si nemohli pøipít protože øídili. Ještì jedna zastávka èekala kolonu u "trojmostí", tam na èekal majitel Restaurace Soutìsky pan Pavel Macek. Pak už se kolona
vydala na cestu na Mezní Louku, kde se na obecním parkovišti utkali úèastníci v soutìži v nájezdu na kùl s co nejvìtší pøesností. Ten, kdo se netrefil a narazil do nìj, dostal za odmìnu - "vejce na sklo". Po skonèení soutìže už èe-

kala pouze poslední zastávka na Mezné, kde byli již nedoèkavì oèekáváni. Tam se vydaly polévky, kterých bylo
dostateèné množství. Byli vyhlášeni vítìzové soutìže na Mezní Louce a pøedány ceny. Potom už zbývalo ještì spo-

leèné foto a Novoroèní jízda byla na konci. Letos panovalo oproti minulým létùm nezvyklé teplo. Ve Høensku a na
Mezní Louce chvílemi pršelo, na Mezné pozdìji vysvitlo slunce a zpøíjemnilo tak tento první den roku 2018.
-zl-

Významné ocenìní restaurace
Škola vodních sportù v Drážïanech hodnotí od roku 2000, kdy bylo první vyhlášení, restaurace podél
bøehù Labe za to, jak se chovají k vodním sportovcùm, turistùm a svým hostùm. V loòském roce se
rozhodli toto hodnocení rozšíøit i na naše území.
Nejlepší hodnocení získala a byla vybrána Restaurace Na Suché Kamenici.. Zvláštì bylo ocenìno vybudování pøístavního mùstku, který velmi vyhovuje
pøi pøistávání. Ve støedu 5. prosince navštívili tuto
restauraci zástupci Školy vodních sportù aby pøedali majitelùm, rodinì Køížkových, pamìtní talíø, ruènì vyrobený pro tuto událost v Sasku, jako ocenìní
jejich práce. Podle slov Stanislava a Jana Køížkových je toto ocenìní velmi pøíjemné, ale zároveò i
zavazující. Vynasnaží se, aby byli u nich všichni
stejnì spokojení jako byli dosud.
-zlfoto Jaroslava Antonová

Hasièská Mikulášská
V nedìli 10. prosince 2017 se na hasièské zbrojnici konala Mikulášká nadílka poøádaná SDH Høensko ve spolupráci s agenturou DanceMission.cz. Od 16. hodiny sem pøicházely rodièe s dìtmi. Pøijela i hasièata z Ottendorfu, která
patøí mezi pravidelné hosty tìchto nadílek. Vìtšina dìtí se tìšila, ale byly mezi nimi i nìkteré, které se obávaly, jak
to dopadne, protože si byly vìdomé, že ten rok asi nebyl z jejich strany moc dobrý. Ony se nìkteré nezbednosti

mohly donést až k Mikulášovi a ten to tøeba øekl èertovi.... Na zaèátku je pøivítal starost SDH Stanislav Køížek, který jim øekl, jak to asi bude s tím Mikulášem, jestli pøijde, nebo ne. O èertovi se nezmínil. Potom si vzal mikrofon
starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek, který popøál všem dìtem hezkou zábavu a to i tìm, které nebyly až tak hodné.

-jk-

Potom zaèaly soutìže. Dìti to bavilo a na navzájem si fandily. Mnohé zapomnìly, že se èas nachýlil a najednou se
objevil Mikuláš s andìlem a èert. Za øíkanku, nebo písnièku dostalo každé dárek. A èert? Ten sice pohrozil tìm nez-zlbedným, ale nikoho neodnesl. Dìti odcházely domù spokojené.
foto:DanceMission.cz, Kateøina Køížková

OBECNÍ POLICIE
Z bloku obecní policie Høensko od 20. listopadu do 27. prosince 2017
Žádost o pomoc
Konflikt pøi nákupu
Dne 22. listopadu požádal o pomoc hlídku Obecní poli- Dne 13. prosince požádal o pomoc místní obèan a to ve
cie Høensko turista SRN, který se pøi nákupu hodinek na vìci øidièky, která využívala parkovací plochu ke stání
tržnici ve Høensku dostal do sporu s prodejcem ze stán- motorového vozidla a bez zaplacení parkovacího poplatku. Pøi nákupu došlo údajnì mezi prodejcem a nakupují- ku odjela. Hlídce OP se podaøilo øidièku zastavit a ta se
cím ke krátké potyèce, pøi které vznikla prodejci škoda poté na parkovištì vrátila a poplatek zaplatila obsluze
na tøech kusech hodinek, když tyto spadly nakupujícímu parkovištì.
na zem. Po potyèce prodejce z místa zmizel. Nakupují- Zneèištìný chodník
címu bylo doporuèeno událost oznámit na Policii ÈR k Dne 15. prosince pøi kontrole poøádku v místì nábøeží
zjištìní totožnosti prodejce a následnému uplatnìní ná- hlídka Obecní policie Høensko zjistila, že je po sanaci
hrady škody na obleèení nakupujícího kterou utrpìl pøi opìrné zdi zneèistìný chodník v místì pod Pandou.
Hlídka OP vyhledala majitele objektu a vyzvala jej k
potyèce.
okamžitému úklidu nepoøádku z profilu chodníku. Ještì
Zhoršená prùjezdnost
Dne 24. listopadu øešila hlídka Obecní policie Høensko téhož dne byl chodník uklizen. Téhož dne øešila hlídka
zhoršenou prùjezdnost po komunikaci vnitøního Høens- Obecní policie Høensko odložení tøí kusù pneumatik v
ka v místì pøed restaurací Bambus. Dùraznou výzvou øi- místì plata v mezipásmu. Gumy byly odklizeny k ekolodièùm k odjezdu vozidel na jiné vhodné místo byla hlíd- gické likvidaci.
Poškození vozidla
kou OP obnovena prùjezdnost komunikace.
Dne 27. prosince nahlásil hlídce Obecní policie Høensko
Odložené pneumatiky
Dne 29. listopadu øešila hlídka Obecní policie Høensko turista SRN poškození jeho vozu, které mìl zaparkované
odložené pneumatiky v poètu pìti kusù, které odhodil na parkovišti ve Høensku. Na místo hlídka OP pøivolala
neznámý pachatel v místì odpoèívadla na Suché Kame- Policii ÈR k sepsání protokolu pro likvidátora pojišovnici. Hlídka OP zajistila úklid pneumatik prostøednic- ny.
tvím úklidové èety obce Høensko.
Hodnì štìstí a zdraví v novém roce pøeje všem obyvateZneèištìná komunikace
Dne 2. prosince zjistila hlídka Obecní policie Høensko lùm Høenska a Mezné Obecní policie Høensko
zneèištìnou komunikaci po likvidaci døevní hmoty v dùsledku polomu po vichøici v místì nad vodárnou ve
Høensku. Vzhledem k tomu, že se na místì již žádný lessepsal: str. Tomáš Janovec
ní dìlník nenacházel, kontaktovala hlídka OP revírníka,
a ten ještì téhož dne zjednal nápravu v podobì zametení
vozovky.

SNÍH !!!

Narozeniny
v lednu oslaví své jubileum náš obèan
Jiøí Havlák

narozeniny oslaví obèané
Ema Bejšovcová
Petra Málková
Vlasta Hrušková
Miroslav Janèí
Marek Bohatý
Miroslav Turek
Martin Macák
Pavel Hruška
Roman Neuman
Ivana Daøbujanová
Michal Paèák
Vlasta Bauerová
Kateøina Krejèová

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-

Volba prezidenta Èeské republiky
Zveme všechny obèany
k volbám presidenta Èeské republiky
které se uskuteèní
v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
a pøípadné druhé kolo které se uskuteèní
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a sobotu 27. ledna 2018 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

Vánoèní výzdoba ve Høensku
Aè už je po Vánocích, rád se k nim vracím s pøíjemným zážitkem. V pøedvánoèní dobì, kdy shon v pøípravì, shánìní dárkù, stromkù a pøíprav na štìdroveèerní veèeøi vrcholil, projel jsem po setmìní Høenskem a byl pøíjemnì
pøekvapen, jak si majitelé restaurací a hotelù dali práci s tím, aby vánoènì vyzdobili okolí, nebo i vnitøek provozoven. Nìkteré jsem vyfotografoval a chci se s vámi podìlit o tyto pøíjemné chvíle. Domnívám se, že se to líbilo nejen mì, ale i ostatním návštìvníkùm Høenska.

-zl-
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