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    když jsem vám v minulém èísle našeho zpravodaje psal, že turistická sezóna v našich soutìskách, poèínaje Vel-
kým pátkem dne 30. bøezna t. r. zaèala, s napìtím jsem oèekával mìsíc poté, zda poèet návštìvníkù v této naší krás-
né lokalitì, v porovnání s mìsícem dubnem r. 2017 stoupne, èi nikoliv. S radostí vám mohu sdìlit, že statisticky se 
ve všech ukazatelích pohybujeme v zelených èíslech. Dokladem toho je skuteènost, že Divokou a Edmundovu sou-
tìsku za uplynulý mìsíc navštívilo 31 302 turistù, což je v porovnání s loòským mìsícem o 10 183 více návštìvní-
kù a na našich parkovištích zaparkovalo o 1904 více automobilù, než za stejné loòské období. Jde o krásná èísla, 
která nepochybnì vychází ze zvýšeného zájmu pøijíždìjících turistù o novì zrekonstruované galerie v Divoké sou-
tìsce. Ohlas na toto naše dílo je velmi pozitivní a jsem pøesvìdèen o tom, že z této skuteènosti profitují i naši místní
podnikatelé. Nelze odhlédnout od zjištìní, že nám skuteènì „nahrává" stabilní a krásné, lze øíci, letní poèasí a v ne-
poslední øadì i èasté pozitivní reference o Høensku, jak v denním tisku, èasopisech, v rozhlasových relacích a tele-
vizních zpravodajstvích. Mùžeme smìle øíci, že naše úsilí o zvýšenou propagaci obce padla na úrodnou pùdu. 

Vážení spoluobèané,

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

Slovo sta
rosty

    S netrpìlivostí èekáme, jak budou posouzeny naše projekty zamìøené na získání dotací na obnovu našeho kostela
a rekonstrukci dolního pøístavištì v Divoké soutìsce. Pokud budou oprávnìnými institucemi kladnì posouzeny, pak
ještì v tomto roce budou pøíslušné práce zahájeny. Protože úložištì lodí v Divoké soutìsce je ve velmi špatném 
technickém stavu, rozhodli jsme se z vlastních prostøedkù vybudovat zcela nové, vìtší a lépe funkèní v èasovì krát-
ké dobì, aniž by byl provoz této soutìsky narušen. Vedle tìchto konkrétních projektù má zastupitelstvo pøipravené 
další námìty, jak toto naše líbezné prostøedí zatraktivnit, ale jistì pochopíte, že vše bude záležet na ekonomické 
„formì" obce. Pokud i následující mìsíce budou, co do návštìvnosti takové, jako uplynulý mìsíc, pak jsem pøesvìd-
èen o tom, že zamýšlené zámìry se pøemìní ve skuteènost. 

Pøání k jubileu

-zl-
foto Diana Vojtíšková

Minulý mìsíc pøijal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek na obecním úøadì Helenu Havlákovou a poèátkem tohoto
mìsíce Jarmilu Marešovou se Zdeòkou Èílovou, které oslavily svá významná životní jubilea. Popøál všem dámám
hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti a pøedal jim dárkové koše.



 Jarní svoz nebezpeèného a objemného odpadu
V sobotu 14. dubna se konal ve spolupráci s Technickými službami Dìèín první letošní svoz nebezpeèného a objem-
ného odpadu. Kolona jejich svozových vozù byla již na prví zastávce na nábøeží u obecního úøadu oèekávána obèa-
ny, kteøí mìli pøipravené vìci k likvidaci. Rovnìž ve sbìrném dvoøe obce bylo co nakládat, protože se zde nashro-

-zl-, foto Diana Vojtíšková

máždil od podzimního svozu další odpad, který sem pøivezli obèané. Kolona se potom za doprovodu obecní policie
vydala na Horní Høensko, kde bylo proti minule víc odpadu, hlavnì z rekonstrukcí domù, jak je vidìt na fotografii.
Následovaly ještì poslední zastávky na Mezné a Mezní Louce. Tam bylo již tradiènì co nakládat. Kolonu doprová-
zeli hasièi z Labské stránì, kteøí shromažïují elektroodpad k další recyklaci. Opìt se potvrdilo, že svozy mají vel-
ký význam.



Raketový start z Mezné 
V sobotu 28. dubna odstartovala od „Kulturáku" vesmírná loï, nesoucí na palubì jediného cestujícího a to Mezen-
skou èarodìjnici. Tu zhotovila v pøedstihu osvìdèená pracovní skupina „ mladých žen", Maruška, Helena a Alena. 

V 10 hodin dopoledne se sešla parta chlapù, aby pøipravila místní kosmodrom. Byly postaveny oba stany, vèetnì 
stolù a lavic i novì získaný velký deštník, který využije hlavnì pan Havel pro svùj bezplatný pojízdný bar. 

Byla také vyrobena a postavena ozdobená májka a po-
øízena fotodokumentace pøítomných. 



Podveèerní zábava zaèala v 18 hodin. Její souèástí bylo v 19.00 místního èasu odstartování èarodìjnice za pøítom-
nosti velkého poètu mezenských divákù. Zábava pokraèovala opékáním vuøtù, zpìvem, tancem a rozhovory pøí-
tomných. Èas rychle ubíhal a i když se ochladilo, poèasí nám pøálo. Všichni byli spokojeni.

Zábava byla ukonèena v jednu hodinu po pùlnoci. Dìkujeme všem sponzorùm, panu Baslovi, Havlovi a Pluháèko-
vi za poskytnutý pøíspìvek. V nedìli kolem desáté jsme se sešli opìt u „Kulturáku", abychom uklidili prostor so-
botního odletu èarodìjnice, uložili vybavení a spoleènì zhodnotili celkový prùbìh oslavy. 

Tuto tradici zatím neznámý "pachatel" obnovil na Mezné, když v noci na 2. kvìtna 2018 pokácel májku Mezòákù
a odnesl vìnec, který byl na jejím vrcholu. Do doby vydání Zpravodaje se nepodaøilo zjistit, kdo to byl a nikdo se 
nepøihlásil, aby dostal za svùj èin výkupné. Pokud se pøihlásí, budeme o tom informovat.

 Tradice májky a zvyky s ní spojené

text a foto -jh-

Èeská máje má formu celého stromu, zbaveného – s výjimkou horní èásti – vìtví a kùry. V nìkterých pøípadech se
holý kmen nechává stát více let a mìní se pouze vrchní èást, jindy se zas skládá ze dvou èi tøí na sebe napojených 
kmenù k dosažení vìtší výšky. Použitým stromem jsou nejèastìji jehliènany jako smrk, ale lze se setkat také s máj-
kou z bøízy. Horní èást se zdobí stužkami z látek nebo krepového papíru a zavìšuje se na ni zdobený vìnec. Se sta-
vìním máje je spojen i zvyk jejího noèního hlídání pøed muži ze sousedních vesnic, kteøí se ji snaží porazit nebo 
odøíznout její vrchol. Pokud se jim to podaøí, je to pro vesnici velká ostuda. V nìkterých obcích se máj hlídá do-
konce 3 dny a 3 noci (do 12. hodiny posledního dne). Bìhem této doby je povoleno máj podøíznout a sebrat vìnec, 
který si následnì ti, kteøí májku podøízli vystaví na své májce. 

-zl-
foto Václav Tourek

zdroj: wikipedie



Z èinnosti hasièù

V sobotu 5. kvìtna se konal Janovský trhák, cyklistická èasovka jednotlivcù do vrchu, který poøádala Obec Janov
spoleènì s Obcí Høensko. Ve ètyøech závodech vèetnì dìtských, rozdìlených do celkem sedmnácti kategorií starto-
valo celkem 190 závodníkù, z toho 46 dìtí. Poèasí bylo pøíjemné, svítilo slunce, ale nebylo vedro, takže témìø ide-
ální pro závodìní. Rovnìž obecenstva a fanouškù bylo mnoho. Po nezbytné registraci, pøevzetí startovních èísel a

 Janovský trhák 2018

a èipù, které si pøipevnili na kolo, ještì závodníci dostali informaci, kdy budou startovat. Start jako již tradiènì byl 
ve Høensku na „Mezimostí" u vstupu do Soutìsek. Po zdolání pøevýšení 207 metrù a délky 2830 metrù se dostali

do cíle na Janovì u pizzerie. Hlavním startérem byl i letos starosta Obce Høensko JUDr. Zdenìk Pánek, který posí-
lal závodníky na tra� v pravidelných minutových intervalech. Prudké stoupání k Janovské vyhlídce hned od startu
dalo závodníkùm najevo, že závod není žádná procházka rùžovým sadem. Po jeho zdolání se zdálo, že to již nebu-
de tak tìžké, protože úsek lesem vypadal jako snadný. Ale to bylo velmi relativní, protože stoupání bylo táhlé a na 
konci je èekalo poslední velmi nároèné, pro nìkteré i psychicky, stoupání asi 500 metrù do cílové rovinky a cíle.
Nìkteøí si sáhli až na dno svých sil, jak fyzických, tak i psychických. Každý, kdo dokonèil závod, dostal pamìtní 
medaili a poukázku na obèerstvení, které mohl uplatnit v okolních restauracích, nebo pensionech. Své umístìní si 
mohli všichni zjistit na výsledkových listinách, které byly k dispozici u èasomíry u cíle.



Závodníci byli zvláštì v posledních metrech povzbuzováni fanynkami závodu, které se na to náležitì pøipravily.
Kromì hlasivek používaly bubínky a øehtaèky, které si s sebou vzaly, a aby je nebolely nohy pøi èekání na závodní-
ky, sedìly na lavici, kterou jim poskytli poøadatelé. Po hlavních kategoriích startovaly dìti, kteøé se již nemohly 

-zl-
foto V.Pøibil a -zl-

pøipravena i pomoc zdravotníkù, ale nebyla nutná. Naši hasièi pomohli zabezpeèit trasu závodu. Naše obecní poli-
cie doprovázela autobus na jejich pravidelné lince po trase v prùbìhu závodu. Kompletní výsledky a také fotogale-
rie jsou k dispozici na www.janovsky-trhak.cz . 

doèkat. Za doprovodu rodièù a mohutného povzbuzování divákù závodily až do cílové rovinky. Všechny dostaly v
cíli medaili,  které si cenily jako by byla zlatá. Po skonèení všech závodù následovalo vyhlášení vítìzù. Ceny vítì-
zùm pøedali spoleènì starostové obcí Janov a Høensko, Ladislava Kotková a JUDr. Zdenìk Pánek. Pøi závodu byla



POZVÁNKA  
 

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIÈÙ  
HØENSKO 

 

Vás zve  
 

NA TRADIÈNÌ NETRADIÈNÍ  
DÌTSKÝ ZÁCHRANÁØSKÝ POLYGON 

 
který bude pøipraven na 

 
HASIÈSKÉ ZBROJNICI VE HØENSKU 

 
27. kvìtna 2018 od 15.00 hod. 

 
Ten, kdo z mladých pøijde, bude si moci na vlastní ruce a nohy 

vyzkoušet to, co dìlají hasièi, když zaène houkat siréna. 
 



KONCERT DECHOVÉ HUDBY

v sobotu 16. èervna 2018 od 15:00 do 16:45 hodin

ZVEME VŠECHNY, JEŽ MAJÍ RÁDI ŽIVOU HUDBU

na námìstí u kostela vystoupí:

19. roèníku Mezinárodního hudebního festivalu 2018

15:00 - 15:45 Mìstský orchestr mladých Dolní Benešov
a Novoborské mažoretky  

16:00 - 16:45 Dechový orchestr Pralinka  
a mažoretky TK Rytmus Roudnice n.L. 



OBECNÍ POLICIE
 Z bloku Obecní policie Høensko od 27. bøezna do 27. dubna 2018 

Nepoøádek

Dne 29. bøezna pøi kontrole nábøeží zjistila hlídka OP, 
že lávka pro postižené osoby v prostoru pøívozu je poš-
kozena a je nefunkèní. Okamžitì byl telefonicky kontak-
tován elektrotechnik z Mezné, který i pøes velké pracov-
ní vytížení ještì tentýž den lávku opravil a uvedl opìt do
provozu tak, aby mohla opìt sloužit ménì zdatným a 
postiženým osobám. 

Poškození lávky

Dne 1. dubna v 18:15 hod. byl sirénou vyhoukán výjezd
SHD do prostoru vodní zóny, kde došlo k úniku ropných
produktù z motorového vozidla v délce 100 m. Hlídka 
OP se dostavila na místo a celý prostor okamžitì oznaèi-
la, aby zde nedošlo k dopravní nehodì. Následnì byla 
projíždìjící vozidla odklonìna do druhého jízdního pru-
hu a provoz byl kyvadlové zajištìn. O øízení dopravy v 
tomto kritickém úseku se starala obecní policie po ce-
lou dobu, než hasièi ropné skvrny z komunikace odstra-
nili. Poškozené vozidlo bylo odtaženo do servisu. 

Ropná skvrna

27. bøezna pøi kontrole veøejného poøádku v obci Høens-
ko bylo zjištìno, že na parkovišti WC za obecním úøa-
dem je velká hromada smìsi listí a papírù, které zde 
nìkdo nametl a neuklidil. Hlídka obecní poolicie vyzva-
la k úklidu tohoto nepoøádku novou provozovatelku par-
kovací plochy, která je vietnamského pùvodu. Tato žena 
se zprvu tváøila, že nerozumí, ale sehnala si osoby, které
„bordel„ nacpaly do igelitových pytlù a odvezly. 

sepsal: str. Šárovec Vlastimil 

luvil se a odjel zaparkovat na parkovištì Mezní Louku. 

Dne 9. dubna se na služebnu OP dostavil pan M.K. z 
Velkého Šenova a nahlásil, že mu pøi prùjezdu obcí 
Høensko z pøívìsného vozíku, který mìl za autem vy-
padla motorová pila tov. zn STIHL 236 , kterou nutnì 
potøebuje k výkonu svého zamìstnání. Bylo mu dopo-
ruèeno, aby se ještì informoval na ztrátách a nálezech. 
Poctivý nálezce se zatím neozval a o pile nemáme žád-
né další informace.

Ztratil pilu

Dne 13. dubna požádal o pomoc Vietnamec obsluhující
odstavnou plochu naproti obchodu „Pegas" ve vìci tøí 
turistù SRN, kteøí si zaparkovali motorové vozidlo na 
odstavné ploše, kterou má tento muž v pronájmu. Od-
mítali mu zaplatit za pronájem parkovací plochy a ještì 
mu chtìli namlátit. Po pøíjezdu hlídky OP na místo, by-
lo zabránìno násilí a turistùm bylo doporuèeno øádné 
parkovištì s profesionální pøíjemnou obsluhou, které je 
v obslužnosti obce" Pod Skalou." Turisté uposlechli a 
odjeli na doporuèené místo. 

Konflikt na odstavné ploše

Dne 14. dubna byl proveden v celé obci svoz nebezpeè-
ného odpadu. Hlídka OP po celou dobu nakládky odpa-
du na všech stanovištích zabezpeèovala prostor a bez-
peèný prùjezd motorových vozidel. Pøi pøesunu tìžké 
techniky na Horní Høensko a pozdìji Mezní Louku a 
Meznou byla provedena v kritických místech tzv. zele-
ná vlna. Bezpeènost provozu na pozemních komunika-
cích nebyla v prùbìhu celé akce ohrožena. 

Odvoz odpadu

Dne 7.dubna pøi pravidelné kontrole vnitøního Høenska 
byli v prostoru dvora místní hasièárny zjištìni dva mladí
turisté SRN, kteøí sedìli u stolkù a neohroženì likvido-
vali basu „ Pilsner Urguell". Na dotaz hlídky OP, co zde 
dìlají odpovìdìli, že svítí slunce a že jim chutná. Hlídka
 zjistila totožnost obou mužù a provedla vizuální kontro-
lu stavu objektu hasièárny. Narušení objektu nebylo zjiš-
tìno, oba muži byli vykázáni z prostoru dvora hasièárny.
Byla jim doporuèena restaurace, pøípadnì kemp na Mez-
ní Louce. Basu si vzali sebou a vláèným krokem odešli.
Do konce smìny již nebyli v obci spatøeni 

Piknik

Dne 16. dubna požádal o pomoc taxikáø J.Ch. z Dìèína 
ve vìci dvou turistù z Brazílie. Dva muži si jej v Dìèí-
nì najali na odvoz do Høenska k hotelu Labe. Když do-
razili na urèené místo hotelu, muži vystoupili z vozu a 
za taxislužbu odmítli øidièi zaplatit. Po pøíjezdu hlídky 
OP na místo si vše jeden z mužù rozmyslel a taxikáøi 
zaplatil. 

Žádost taxikáøe o pomoc

Dne 8. dubna v 11:00 hod. požádala o pomoc obsluha 
parkovištì U vodopádu ve vìci arogantního øidièe Pols-
kého autobusu, který si pøes zákaz obsluhy zajel na hor-
ní èást parkovací plochy a chystal se odejít na výlet na 
Pravèickou bránu. Pokynù obsluhy parkovištì nechtìl 
uposlechnout a byl na nì arogantní, až drzý. Hlídka OP 
pøi výjezdu použila VRZ a do 2 min. byla na místì. Po 
pøíjezdu hlídky OP Høensko øidiè otoèil své chování, om-

Piknik
Dne 21.dubna byla hlídka OP upozornìna bystrým ob-
èanem obce, že do úèelové komunikace, která vede k 
bývalé plynárnì v obci nìkdo umístil dopravní znaèku 
P4. Hlídka oznaèený prostor zakontrovala a skuteènì se
zde tato znaèka nacházela. Byla namontovaná obráce-
nì na ohnuté tyèi a nedal se nikterak urèit smysl jejího 
umístìní v souladu se zák. è. 361/2000 Sb. Zøejmì se 
jednalo o èinnost nìjakého vtipálka. Tato dopravní 
znaèka byla odstranìna. Foto je uloženo na OP. 

Dopravní znaèka



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 kvìtnu oslaví své jubileum naše obèanky

Hana Frišová
Oliver Ibe Mba
Petra Davis
Rudolf Trázník
Pavel Hruška
Miroslav Vrabec
Alena Koèková
Jiøí Barcal

narozeniny oslaví obèané

Jarmila Marešová a Zdeòka Èílová

Lucie Neumanová
Ivan Mareš
Vlasta Kratochvílová
Jana Toušová
Patrik Poch
Marie Šalmanová
David Backa
Dita Zárubová
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