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    ani se mi tomu nechce vìøit, že již za pár dní opìt zapoène turistická sezóna ve Høensku. Proto nyní, kdy se vám 
svìøuji se svými postøehy, zaèínají finišovat pøípravné práce spojené s jejím provozem. Z tohoto dùvodu jsme již do
pracovního pomìru pøijali èást pøevozníkù, jejichž úkolem bude kontrola øeky Kamenice a odstranìní spadlých stro-
mù, postupné spouštìní lodí na vodu, zprovoznìní srubové stavby, vèetnì kontroly funkènosti veøejných záchodù a 
postupné navážení vnitøního vybavení pokladen, jak v soutìskách, tak i na parkovištích. Nesmím zapomenout na 
vybavení našich dvou infocenter, pøièemž infocentrum v budovì našeho Obecního úøadu otevøeme již týden pøed 
Velkým pátkem. Právì tento den, tedy konkrétnì 30. bøezna 2018 zahájíme provoz v našich soutìskách, na což naši 
podnikatelé jistì netrpìlivì èekají. Protože v tomto roce si pøipomeneme již 120. výroèí zahájení plavby v Divoké 
soutìsce, rozhodli jsme se tuto oslavu spojit se slavnostním otevøením novì zrekonstruovaných „galerií", o nichž 
jsem vás ve døívìjších pøíspìvcích informoval. Obrazová dokumentace v lednovém a nynìjším zpravodaji je dokla-
dem toho, že jde o skuteènì zdaøilé dílo, které se nepochybnì stane dùstojným reprezentantem naší obce. 

Vážení spoluobèané,

A� jste zdraví, máte se rádi a jste spokojeni. 

JUDr. Zdenìk Pánek 
starosta 

    Z tohoto místa bych vás chtìl proto pozvat na slavnostní otevøení této pøístupové cesty v rámci uskuteènìného 
projektu „Usmìròování návštìvníkù v NP Èeské Švýcarsko  Divoká soutìska". Stane se tak zmínìného dne 
30. bøezna t.r. v 10,30 hod. v prostoru soutoku Koutského potoka a øeky Kamenice, kam se pohodlnì dostanete po 
modré turistické znaèce od hotelu Mezní louka, pøíp. od Jetøichovic až po rozcestník „ Ke strži" a poté po žluté tu-
ristické znaèce k uvedenému místu. Pøijïte, pøipijeme si spolu šampaòským, spoleènì se projdeme po galeriích a 
poté proplujeme lodièkami Divokou soutìsku. Udìlejme si v pospolitosti hezký výlet. Tìším se na vás. 

Slovo sta
rosty

Od 23.3. 2018 otevøeno

Infocentrum obce otevøeno



 Výroèí otevøení Divoké soutìsky
Letos má Divoká soutìska výroèí 120 let od jejího otevøení. Byla zpøístupnìna a otevøena v roce 1898 po smrti 
Edmunda Claryho-Aldringena (zemøel roku 1894) jeho následníky. Divoká soutìska je hluboký skalnatý kaòon øe-
ky Kamenice, navazující na Edmundovu soutìsku. Od Mezního mùstku vede stezka k dolnímu pøístavišti, kde zaèí-
ná 450 m dlouhý úsek pøístupný jen ve èlunech. Ve 20. letech 20. století zde sloužilo 7 lodí, v 70. letech 20. století 
byly v provozu 2 lodì. Plavilo se od sedmé ranní hodiny do tmy a byly stanoveny i pøísné pøedpisy - v soutìskách 
byl zakázán podomní obchod, žebrota, fotografování jako obchodní èinnost a vylepování politických letákù. V sou-
èasné dobì provozuje plavbu obec, která se snaží o to, aby byl pro návštìvníky pobyt nejen pøíjemný ale také bez-

peèný. Proto byla v kvìtnu 2016 dokonèena oprava lávky pøes Kamenici u horního pøístavištì èásteènì financova-
ná státním fondem životního prostøedí. V loòském roce byla opravena pøístupová stezka vedoucí od horního pøísta-
vištì k rozcestí se žlutou stezkou. Oprava si vyžádala uzavøení této stezky od èervence do konce roku. V rámci pro-

jektu Usmìròování návštìvníkù v NP Èeské Švýcarsko - Divoká soutìska bylo opraveno devìt galerií, vymìnìno 
staré dožilé kovové zábradlí za døevìné a opraveny nìkteré úseky soutìsky, opìt za pøispìní státního fondu životní-
ho prostøedí. Letos je vše již pøipraveno pro první návštìvníky.

-zl-



Kostel sv. Jana Nepomuckého je nejníže položený kostel v èeských zemích, který byl vystavìn údajnì na podnìt
císaøe Josefa II. v letech 1786 - 1787, když se v místì zastavil cestou do Dìèína a moc se divil, jaké strastiplné pu-
tování pøes hluboké skalní rokle musejí místní vìøící podstoupit na cestì za slovem Božím. Jedná se o jednolodní 
kostel, vystavìný v období pozdního baroka se zkosenými nárožími. Má užší, oble uzavøený presbytáø (knìžištì 
èili presbytáø - z latinského presbyterium, nìkdy též chór, je èást prostoru køes�anského kostela èi katedrály, která 
je vyhrazena knìžím). Na východní stranì presbytáøe je pravoúhlý pøístavek. Nad prùèelím je nízká vìžièka a je za-
konèena atikou s pilíøky. V kostele se nachází dvì zvonice a dvoumanuálové varhany s pneumatickou trakturou po-
cházející z dvacátých let z dílny pražského stavitele Josefa Rùžièky z Bøevnova, bohužel chybí jeden zvon. Pøed 
prùèelím je døevìná pøedsíò. 

 Kostel sv. Jana Nepomuckého je obce

Hlavní oltáø pocházející z roku 1710, sem byl patrnì pøenesený z nìkterého ze zrušených kostelù a rekonstruován 
po povodni v roce 2002. Je na nìm obraz sv. Jana Nepomuckého. Pøed kostelem je socha sv. Jana Nepomuckého,



kterou nechal postavit obchodník Johann Gottfried Jäger z è.p. 28 roku 1756. Pùvodnì stála u silnice mezi domy 
èp. 27 a èp. 28. Na souèasné místo u kostela byla osazena v období mezi 1880 - 1945 (spíše za 1. republiky). Nad-
životní socha sv. Jana Nepomuckého je vysoká 474 cm. V roce 2015 byla restaurována a dle dochovalé fotografie k 
ní byli v roce 2016 doplnìni andílci. Kostel je památkovì chránìn od 3.5.1958 a pøed rokem 1988 byl zapsán do 
státního seznamu památek. Bìhem jeho existence ho nìkolikrát poškodily povodnì, vèetnì jedné z nejvìtších v 
poslední dobì, v roce 2002, kdy výška vody dosáhla témìø až oken kostela.

Jaroslava Antonová,
foto: Jaroslava Antonová,

foto 3: www.zanikleobce.cz

Podle posudku Jana Záhory st., dìèínského regenschora, který ve dnech 28.9.- 4.10.2002 provedl prohlídku varhan,
jsou varhany ve velmi špatném stavu. Jsou napadeny èervotoèem a plísní.  Následnì pozvaná restaurátorská firma 
ORGANA s.r.o. Kutná Hora po prvotní prohlídce vyèíslila náklady na rekonstrukci ve výši 600 000,- Kè (cena plat-
ná v roce 2002). Prioritním úkolem je zbavit se døevokazných elementù a nahradit neopravitelné souèásti. 
Po nìkolikerém nároèném vyjednávání starosty obce JUDr. Zdeòka Pánka s generálním vikáøem Litomìøické diecé-
ze Mons. Martinem Davídkem v roce 2017 a následnì po schválení zámìru nabytí høenského kostela do majetku 
obce zastupitelstvem a také schválení pøevodu v Knìžské radì Litomìøické diecéze , byl kostel zapsán na list vlast-
nictví obce na Katastru nemovistostí v Dìèínì. 
Jak jistì všichni víte, v nedávné minulosti obec za pøispìní finanèních prostøedkù z Ministerstva kultury ÈR opravi-
la sochu sv. Jana Nepomuckého. Tím, že kostel je již v majetku obce, obec mùže požádat o dotaci na jeho opravu, 
která si vyžádá jistì nemalé finanèní prostøedky. Vìøme, že se v nìkolika pøíštích obdobích podaøí kostel zcela zre-
konstruovat (opravit støechu, fasádu, elektroinstalaci) a tím nám vznikne krásné námìstí ve støedu obce.
Zároveò s kostelem získala obec i jednu pozemkovou parcelu na høenském høbitovì, která je vklínìná mezi dvì 
parcely obce. Tímto se podaøilo mít celý høenský høbitov ve svém majetku a do budoucna lze uvažovat o možnosti 
získání dotace na jeho obnovu. Høbitov byl založen roku 1874 pøi staré cestì zvané Streckweg, kterou obyvatelé 

chodili do kostelù v sousedních obcích. Pøed jeho založením byli lidé z Høenska pohøbíváni v Arnolticích nebo v 
Rùžové. Na høbitovì se dochovala secesní hrobka - Clarova kaple, která patøila významnému høenskému obchodní-
ku s døívím Clarovi. V listopadu 2013 obec svolala brigádu na úklid høbitova, který byl velmi zanedbaný a zarostlý
náletovými døevinami a pro nì nebyl témìø vidìt. Po celodenním úsilí se to podaøilo a høbitov jako by prokoukl a je
vidìt pouhým okem ze silnice na Janov.



PO ÈTYØICÁTÉ OKOLÍM JARNÍHO HØENSKA 
Již po ètyøicáté vyrazilo na 280 turistù na tradièní pochod Okolím jarního Høenska. I letos bylo vidìt, že akce má 
své letité pøíznivce a nových stále pøibývá. Øeditel pochodu Stanislav Køížek opìt pøipravil zajímavou trasu pro tu-
risty v místní krásné krajinì. 

Teplota pod bodem mrazu pøipravila nádherné ledopády a rampouchy, u kterých se každý rád vyfotil. S tím mìli 
problém naši hasièi s kolegy z Labské Stránì, kteøí zajiš�ovali sestup z Hájenek dolù k Meznímu mùstku, kde se 



cesta zmìnila v ledovou plotnu. V tomto místì hasièi pøevádìli turisty tak, aby nedošlo k úrazu. Na posledním úseku
trasy pochodu opìt èekala tradièní "tajná kontrola" s obèerstvením. Letos se nacházela u Panenského rybníka, tam 
se každý zahøál gulášovou polévkou z polní kuchynì nebo tøeba svaøeným vínem. Jako atrakce pro dìti zde sloužil 
zamrzlý rybník. 

V cíli každý obdržel diplom za zdolání trasy. Mnozí, jak je známo, si ho zaøadili do desek k diplomùm z minulých 
roèníkù. Pochodu se zúèastnil i pan Jiøí Havlák starší, který jako jeden z mála absolvoval všech 40. roèníkù. Tra-
diènì svým svižným krokem pøichází na tajnou kontrolu mezi prvními. Pochod se konal v rámci Programu spolu-
práce Èeská republika  Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 z projektu Práce hasièù nemá hranice. Zúèastnili se ho ta-
ké hasièi z Ottendorfu s dìtmi (projektový partner), které se velmi bavily. 

-jk-



Z èinnosti hasièù

 Školení hasièù 
Na hasièské zbrojnici ve Høensku probìhlo 17. února 2018 školení, které bylo zaøazeno v projektu „Práce hasièù 
nemá hranice". Na místní zbrojnici se sešlo na tøicet hasièù z jednotek Høensko, Ottendorf a Labská Stráò. 

První èást školení provedl Zdenìk Bøeèka, èlen ZZS Èeská Kamenice. Spolu s kolegyní pøedvedl, jak správnì po-
užívat AED defiblirátor, který SDH Høensko pøevzalo od MUDr. Evy Smržové, pøi pøedání hasièského vozu.  

-jk-

Pro všechny hasièe bylo školení velmi pøínosné. Všechny tøi jednotky se èasto potkávají pøi spoleèných výjezdech. 





OBECNÍ POLICIE
 Z bloku Obecní policie Høensko od 22. ledna do 10. února 2018 

Odpad v místì nábøeží

Dne 28. ledna øešila hlídka Obecní policie konflikt mezi
dvìma skupinami vietnamských prodejcù v místì vnitø-
ního Høenska. Pravou pøíèinu roztržky se nepodaøilo 
zjistit ani za pomocí pøihlížejících. Hlídce OP se podaøi-
lo situaci zklidnit a ještì po zdánlivém ukonèení sporu 
musela hlídka na místì svojí pøítomností pùsobit preven-
tivnì na úèastníky konfliktu. 

Konkurenèní neshody

Dne 30. ledna požádala o pomoc hlídku Obecní policie 
Høensko provozovatelka restaurace Bambus v místì 
vnitøního Høenska a to ve vìci vniknutí neznámého pa-
chatele v noèních hodinách do kuchynì, kde zcizil stroj 

Krádež výrobníku zmrzliny

Dne 22. ledna hlídka Obecní policie Høensko zjistila v 
místì nábøeží ve smìru na Dìèín odložený odpad komu-
nálního pùvodu. O místì zneèištìní hlídka OP informo-
vala úklidovou èetu obce Høensko a ta místo peèlivì 
uklidila. Pùvodce uložení tohoto odpadu se nepodaøilo 
zjistit. 

sepsal: str. Šárovec Vlastimil 

Dne 28. ledna požádala o pomoc hlídku Obecní policie 
Høensko provozovatelka restaurace Bambus ve vìci krá-
deže nainstalovaného sudu s pivem vedoucího do restau-
race a poškození pøístroje na jeho chlazení. Hlídka OP 
na místo pøivolala Policii ÈR a do jejich pøíjezdu v mís-
tì události zajiš�ovala prostor k zamezení vstupu ne-
oprávnìných osob a zajištìní stop. 

Poškození cizí vìci a krádež

Dne 1. února hlídka Obecní policie Høensko oznámila 
písemnì majiteli bývalé smìnárny v mezipásmu, že tam 
má otevøený a nezajištìný objekt. Násilné vniknutí do 
boudièky nebylo hlídkou OP zjištìno. 

Nezajištìný objekt

Dne 4. února bylo hlídce Obecní policie Høensko ozná-
meno, že z Janova smìrem do Høenska se pohybuje vel-
ká skupina mladíkù konzumujících alkohol a støílející 
petardy. Hlídka OP Høensko vyèkala, až se skupina pøe-
sune do katastru obce Høensko a tam je upozornila, že 
vstoupili do katastru obce, kde je žádoucí, aby se chova-
li slušnì a vzhledem k alkoholovému opojení jim hlídka
doporuèila co možná nejrychlejší odjezd domù smìr 
SRN. Doporuèení hlídky bylo velkou skupinou v poètu 
osmnácti osob vyslyšeno a tím nebylo tøeba èinit jiné 
opatøení. 

Hluèná skupina mladíkù

Dne 9. února hlídka Obecní policie Høensko zjistila, že 
v místì nábøeží se zatím neznámý pachatel pokusil 
vloupat do garáže, kde jsou uskladnìny hodnotné vìci 
místní podnikatelky.Na místì ležela i basebalová pálka, 
která zøejmì sloužila k vypáèení vrat. Podnikatelka si 
objekt prohlédla a událost nahlásila jako poškozená Po-
licii ÈR. 

Pokus o vloupání do garáže místní podnikatelky

V pátek 23. 2. 2018 byl vyhlášen požární poplach høenské jednotce hasièù na požár domu. Bìhem nìkolika minut
dorazili hasièi na místo zásahu. Jednalo se o požár domu v prvním nadzemním podlaží v jedné místnosti. Dva èle-
nové družstva provedli prùzkum zakouøených prostor v dýchací technice a evakuovali jednu osobu, za pomoci 
PÈR. Následnì zlikvidovali požár spolu s HZS Dìèín, kteøí dorazili na místo také. Díky vèasnému zásahu místních
hasièù nedošlo k vìtším škodám na zdraví a majetku. 

-jk-
ilustraèní foto

 Požár domu ve Høensku

na výrobu zmrzliny. Hlídka OP Høensko do pøíjezdu Po-
licie ÈR na místì zajiš�ovala prostor proti vstupu nepo-
volaných osob se zabezpeèením stop na místì èinu. 



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-

Narozeniny

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

v bøeznu oslaví své jubileum naše obèanka

Jana Køížková
Miroslav Dvoøák
Ivana Stárková
Oto Hlaváèek
Renata Bohatá
Jozef Køivák
Nicol Neumanová
Ilona Zdeòková
Matìj Poklop
Kristina Herainová
Vlastimil Paèák

narozeniny oslaví obèané

Marie Baslová
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 30. bøezna 2018

Provoz v Soutìskách zaèíná letos na Velký Pátek 30. bøezna 2018 od 9:00 hod. 

Zahájení turistické sezóny 2018 v Soutìskách

, je otevøena dennì 
30.03. - 07.10. 2018 od 09:00 do 18:00 hod.
Edmundova soutìska

, je otevøena dennì 
30.03. - 07.10. 2018 od 09:00 do 17:00 hod.

Divoká soutìska


