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    ve snaze Vám sdìlit svým pøíspìvkem nové informace z dìní obce, musím pøedevším opakovat ty, které jsem 
Vám od poèátku turistické sezony prùbìžnì pøedestíral. Návštìvnost v soutìskách nebývale roste, což nakonec mo-
hou potvrdit podnikatelé ve Høensku. Pøijíždìjící návštìvníci, již v dopoledních hodinách svými motorovými vo-
zidly obsazují parkovištì, jak Pod Skalou, tak U Vodopádu a v odpoledních hodinách též na Mezní Louce. Prochá-
zející turisté obcí a jejich zájem o naše pøírodní krásy dokreslují pozitivní rámec snahy vedení obce a obecního úøa-
du dìlat vše pro to, aby nás opìt do budoucna navštívili.

Vážení spoluobèané,

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

starosta 

Slovo sta
rosty

    A nyní pár konkrétních èísel. Za mìsíc èervenec od poèátku mìsíce dubna tohoto roku prošlo soutìskami již 
234 885 návštìvníkù, což je o 47 662 více, než za srovnatelné období loòského roku a na našich parkovištích, opìt 
za sledované období, našlo své stání 31 548 motorových vozidel, teda 2 109 více. Jde o krásná èísla, která jsou 
odrazem vytrvalé a kvalitní práce, jak pøevozníkù, tak výbìrèích na parkovištích a pokladních. S úctou opìt opaku-
ji velké díky.

   Na nejbližším zastupitelstvu obce Høensko, bychom mìli schválit smlouvu o dílo, na základì které se v dohledné 
dobì zaène opravovat støecha a zvonice místního kostela. Navíc pak pøed nìkolika dny jsme obdrželi zprávu Stát-
ního fondu životního prostøedí Èeské republiky, dle níž nám byla pøiznána dotace ve výši 1 mil. korun na akci: 
„Veøejné prostranství dolního pøístavištì Divoké soutìsky, Høensko“, takže je dán reálný pøedpoklad jejího zaháje-
ní na sklonku probíhající turistické sezóny.

Beznadìjnì plné parkovištì: Mezní Louka, 6. 7. 2018, 11.00 hodin. Foto: Miroslav Rybáø



V sobotu 14. èervence jsme se koneènì doèkali. Z technických dùvodù (dovolená nìkterých chalupáøù nebo oby-
vatel Mezné) byl pøíjezd léta posunut na výše uvedený termín. Ale stálo to za to. Byl nádherný sluneèný den. Pøes-
to jsme z preventivních dùvodù postavili oba stany i Havlùv deštník“- ovšem bez jeho úèasti – také dovolená.

Pøíjezd léta na Meznou

-jh-

Léto pøedstavovala opravdu výbornì Karolínka od Tourkù. Za zvukù frkaèek a trubek pøijelo léto od bývalé školy 
ke „Kulturáku“. Po jeho pøíjezdu všechny pøivítal starosta Høenska JUDr. Zdenìk Pánek a pøedseda osadního vý-
boru Vláïa Zdenìk. Léto pak rozdalo všem pøítomným dìtem sladkosti a cukrovinky a zábava se rozjela plným 
tempem. Vymìòovaly se zkušenosti, opékaly se vuøty, o které byl, na rozdíl od minulých oslav, nebývalý zájem a 

tak byly brzo pryè. Pivko rychle mizelo, nastal dokonce 
i jeho nedostatek, který se však naštìstí napravil. V poz-
dních veèerních hodinách nás navštívila i delegace z ne-
dalekého penzionu Na Vyhlídce a s úspìchem se zapoji-
la do oslav. Kolem první hodiny ranní se vìtšina pøítom-
ných rozešla domù, zbytek se zdržel a za zvukù kytary 
jednoho z pøítomných si zopakoval trampské písnì.Dru-
hý den ráno dopoledne byly stoly, židle, lavièky a stany 
opìt uloženy a autobusová zastávka zaèala opìt plnit 
svoji funkci.



Z èinnosti hasièù

V polovinì mìsíce zasahovala jednotka hasièù Høensko, HZS Dìèín a obecní policieHøensko u dopravní nehody 
dodávky. Na místì byl jeden lehce zranìný èlovìk, který byl odvezen do Dìèínské nemocnice zdravotnickou zách-
rannou službou. Jednotky hasièù zamezily úniku provozních kapalin mimo vozovku.

Dopravní nehoda pod Mezní Loukou

O týden pozdìji se naši hasièi opìt ocitají u zásahu pod vrtulníkem. Tentokrát na Mezním mùstku, kam transporto-
vali 13 letého chlapce s poranìním hlavy a ramene po neš�astném pádu. Pacient byl zafixován do vakuové dlahy, 
pøenesen na Mezní mùstek.

„Opìt vrtule“

Po pøíjezdu vyproš�ovacího automobilu, byl celý náklad pøeložen a vozovka otevøena v obou jízdních pruzích. Po 
dobu celého zásahu v místì øídila prùjezd kolem nehody Obecní policie Høensko.

-jk-
foto: SDH Høensko

Zde ho vyzvedla LZS a pøepravila do nemocnice v Ústí nad Labem. Místo na vyzvednutí pacienta letecky, bylo v
listopadu loòského roku vytypováno jako jedno ze ètyø míst nad Soutìskami, kde je možné zasahovat ze vzduchu.
-

-jk-
foto: SDH Høensko



Požár za Pravèickou bránou
Dlouhodobé sucho sužující Èeskou republiku se dotklo i Høenska v podobì požáru za Pravèickou bránou nedaleko 
státní hranice. Vzhledem k nepøístupnosti terénu v této lokalitì nad Tetøevími stìnami, kde natáhnout vodu v hadi-
cích k požáøišti by znamenalo více jak tøi kilometry hadic. Navíc by se voda musela dovážet v cisternách z Labe 
pøes Nìmecko až na kopec Wintterberg. Proto byl povolán vrtulník k hašení ze vzduchu.

-jk-
foto: SDH Høensko

Na místì požáøištì byli vysazeni z vrtulníku hasièi ze Høenska a HZS Dìèín. V místì bylo vykáceno nìkolik vzro-
stlých ohoøelých stromù pro lepší navádìní vrtulníku pøi shozu vody. Na místo dorazila jednotka hasièù z Ottendor-
fu, se kterou Hasièi Høensko již mnoho let spolupracují na mezinárodních projektech.

Spoleènými silami se podaøilo v odpoledních hodinách 
požár lokalizovat. Bìhem dne provedl vrtulník více jak 
35 shozù vody na požár. Po ukonèení hasebních prací 
byli èlenové jednotky opìt letecky pøepraveni na louku 
u Støíbrných stìn.



OBECNÍ POLICIE
 Z bloku Obecní policie Høensko od 1. èervence do 28. èervence 2018 

Padlá borovice

Dne 6. èervence dvakrát požádala o pomoc hlídku obec-
ní policie obsluha parkovištì WC, a to vždy ve vìci
parkování do již zcela zaplnìného parkovištì. Øidièi se 
stále dožadovali parkovacího místa, i když zde již žádné
nebylo. Další žádost o pomoc byla vznesena od zamìst-
nance hotelu Praha, když se jim snažil øidiè zaparkovat 
na soukromém parkovišti, které bylo již zcela plné. Již 
samotná pøítomnost hlídky OP na místech zapùsobila 
tak, že øidièi od svých zámìrù upustili.

Žádosti o pomoc

Dne 14. èervence v 11:42 hod. byl vyhlášen výjezd vo-
zidel IZS v dùsledku dopravní nehody na komunikaci
Høensko - Mez ní Louka nad Tøemi prameny. Zásobova-
cí vozidlo vjelo do pøíkopu a pøi jeho vyjetí opìt na sil-
nici se pøevrátilo. Øidiè byl lehce zranìn na levém lokti 
a byl odbornì ošetøen RZ. Z vozidla vytékala proudem 
nafta, kterou museli hasièi zastavit a zlikvidovat. Z ná-
kladního prostoru vozidla vytékalo pivo a tvrdý alkohol.
Tato vùnì byla cítit na nìkolik metrù. Hasièi museli vo-
zidlo postavit na ètyøi kola a zbytek nákladu pøeložit. 
Vozidlo bylo poté odvezeno k opravì do servisu. Hlídka
obecní policie po celou dobu likvidace následkù nehody
a jejího šetøení øídila provoz kyvadlovì v délce 150 m. 
Rovnìž byl provoz úplnì uzavøen.

Dopravní nehoda

Dne 2. èervence hlídka Obecní policie Høensko pøispí-
vala k bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu v mí-
stì u Klepáèe tím, že zde øídila kyvadlovì dopravu po 
dobu sanace padlé borovice lesními dìlníky.

sepsal: str. Tomáš Janovec

Dne 16. èervence bylo od místního obèana pøijato ozná-
mení, že v okolí kostela na silnici hrají vietnamské dìti
fotbal. Míè jim naráží di zaparkovaných vozidel a moh-
lo by dojít k jejich poškození. Situace je nebezpeèná,
protože by mohlo dojít ke zranìní dìtí projíždìjícími 
vozidly. Pøi dojezdu hlídky OP na místo se zde již dìti
nenacházely. Místní znalostí bylo zjištìno, o které dìti 
se jednalo a jejich rodièe byli vyrozumìni o nebezpeèí
tìchto dìtských her na silnici a rovnìž jim bylo pøipo-
menuto, aby svoje ratolesti lépe hlídali.

Dìti na silnici

Dne 20. èervence v poledních hodinách dostala hlídka
obecní policie zprávu, že v prostoru nábøeží byl nalezen
pes. Po pøíjezdu na místo hlídka zjistila, že pes je uzav-
øen v prostoru provozovny kadeønictví a provozovatel-
ka tohoto zaøízení zde psa zadržuje. Rovnìž se již pøi-
hlásil jeho údajný majitel, který byl na návštìvì v è.p. 
154, což je hned vedle kadeønictví. Celou situaci øešila 
PÈR. Každopádnì si na své miláèky dávejte pozor a 
mìli byste je mít vždy na dohled. Pokud nejsou na vo-
dítku!

Dne 20. èerence v 18 hod. oznámil všímavý obèan z ob-
ce, že vedle bývalé restaurace Pøístav tancuje, a to veli-
ce dobøe, podivná osoba ve vìku cca. 30 let. Hlídka po-
mocí výstražného zaøízení dorazila na místo a zjistila, 
že se jedná o èeského obèana z Dìèína, a to zøejmì pod 
vlivem alkoholu, nebo psychotropních látek. Muž nedì-
lal žádné výtržnosti, ani nebudil veøejné pohoršení. 
Hlídka OP jej pouze vyzvala k odchodu z obce smìrem
domù. Muž výzvì hlídky OP uposlechl a odtancoval 
smìrem na Dìèín.

Taneèník

Tentýž den, 2. èervence v odpoledních hodinách hlídka 
obecní policie na žádost majitele psa zorganizovala jeho
záchranu z místa cesty, kde zkolaboval na Pravèickou 
bránu. Záchrana zvíøete byla úspìšnì provedena za úèas-
ti složek IZS.

Dne 10. èervence pøi kontrole veøejného poøádku a èis-
toty v obci bylo zjištìno, že na tržnici WC nábøeží je 
znaèný dlouhodobý nepoøádek, a to hned v nìkolika oh-
niscích. Složený døevìný odpad, papírové obaly a karto-
ny a døevìné palety od materiálu. Z místa bylo zhotove-
no dokumentaèní foto a následnì byla provozovatelka 
tržnice vyzvána k úklidu celé parkovací plochy. Po uply-
nutí termínu byla provedena opìt kontrola a nepoøádek 
byl již odklizen.

Záchrana psa

Nepoøádek

Ztracený pes



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-

Daniela Køiváková
Jiøí Gunár
Jaroslav Suchánek

Kateøina Horáková
Jan Šebek
Thuy Tien Nguyen
Renata Herainová
Jaroslav Šalman
Miloš Müller
Miroslav Køížek
Marie Šalmanová
Olga Vonková
Irena Parohová

Anežka Nemeškalová

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

Narozeniny
v srpnu oslaví své narozeniny naši obèané
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 31. srpna 2018

Na území Národního parku i Chránìné krajinné oblasti Saské Švýcarsko platí do odvolání 4. a 3. stupnì 
požárního nebezpeèí zákaz vstupu do lesù v noèních hodinách, tedy od 21.00 do 6.00 hodin. Zákaz vstupu 
se vztahuje také na veškeré lesní cesty, s výjimkou Lesní stezky Forststeig, kde návštìvníci mohou v lese 
pøebývat v blízkosti nocovacích chatek, pokud k nim dorazí do 21. hodiny

 Høenský expres
V pátek 20. èervence 2018 ve 13 hodin byl ve Høensku slavnostnì zahájen provoz silnièního turistického vláèku 
na trase Høensko – Mezní Louka – Høensko. Vláèek provozuje firma Václav Šlemr Spedition z Èeské Kamenice, 
která získala oficiální souhlas od všech zainteresovaných stran (obec Høensko, Správa NP ÈŠ, Policie ÈR, Odbor 
dopravy Ústeckého kraje). Této významné události, se zúèatnil starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek, øeditel Národ-
ního parku Èeské Švýcarsko ing. Pavel Benda, Ph.D.,  øeditel o.p.s. Èeské Švýcarsko Jiøí Rak, provozovatel vláè-
ku  Václav Šlemr a další hosté. Jako první se ujal slova starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek, který ocenil nápad 
provozovat tuto dopravu v obci. Obec tím má zároveò i další zajímavost, která zaujme návštìvníky obce. 

Provozovatel vláèku Václav Šlemr uvedl, že letošní rok berou jako testovací období, bìhem kterého chtìjí zjistit
konkrétnìjší požadavky a potøeby návštìvníkù Høenska pøi dopravì turistickým vláèkem. Pokud bude testovací 
období úspìšné, rádi by trasu prodloužili až na Meznou. Tím by vytvoøili jakýsi kruh spojený plavbou na lodiè-
kách a jízdou vláèkem. Øeditel NP Èeské Švýcarsko ing. Pavel Benda, Ph.D. uvedl, že vyjížïky vláèkem vítá, 
protože je to zatraktivnìní lokality pro turisty a zároveò se odlehèí již tak pøeplnìnému Høensku, co se týká par-
kování. Jen je ještì potøeba vyøešit pohon vláèku napø. elektromotorem. Vláèek totiž v místech vyššího zatížení 
zneèiš�uje ovzduší svým zápachem. Øeditel o.p.s. Èeské Švýcarsko Jiøí Rak dodal, že provozovat silnièní vláèek
v uvedeném regionu o.p.s. Èeské Švýcarsko od letní sezóny 2018 vítá a podporuje. Ve frekventovaném území 
jim tato nová služba umožní lépe dosáhnout nejvýznamnìjší turistické cíle. Je pøínosná pro region a sama vytváøí
atraktivní nabídku pro odpoèinek zejména pro rodiny s malými dìtmi a seniory.

Jednotné jízdné 50 Kè, dìti do 3 let a tìlesnì postižení zdarma, jízdní kolo, složený koèár a zvíøata zdarma, ale 
vzhledem ke kapacitì je omezena, pouze s výslovným souhlasem prùvodèího.

smìr Euro Oil - Mezní Louka smìr Mezní Louka - Euro Oil

1. Euro Oil
2. Pøívoz 
3. Støed     
4. Klepáè
5. Tøi prameny
6. Mezní louka

  9:30 11:00 12:30 14:30 16:00 17:30
  9:32 11:02 12:32 14:32 16:02 17:32
  9:35 11:05 12:35 14:35 16:05 17:35
  9:40 11:10 12:40 14:40 16:10 17:40
  9:49 11:19 12:49 14:49 16:19 17:49
10:04 11:34 13:04 15:04 16:34 18:04

6. Mezní louka
5. Tøi prameny
4. Klepáè
3. Støed  
2. Pøívoz
1. Euro Oil 
   

10:20 11:50 13:20 15:20 16:50 18:20
10:35 12:05 13:35 15:35 17:05 18:35
10:44 12:14 13:44 15:44 17:14 18:44
10:49 12:19 13:49 15:49 17:19 18:49
10:52 12:22 13:52 15:52 17:22 18:52
10:54 12:24 13:54 15:54 17:24 18:54

-zl-
foto: www.ceskesvycarsko.cz/

èásteèné zdroje: www.ceskesvycarsko.cz/, www.hrenskyexpres.cz

zdroj: www.npcs.cz


