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     v dobì, kdy usedám k poèítaèi a chci Vám sdìlit nìkolik informací, které se udály za uplynulý mìsíc, cítím po-
tøebu zmínit se o nìkolika hektických dnech, poèínaje 23. kvìtnem 2016. Právì v tento den, v dùsledku silné bouøky
a pøívalového deštì, došlo ke znièení nádrže, kde je shromažïována voda pro vodopád v Edmundovì soutìsce. By�
tato nádrž je zhotovena z pomìrnì velkých trámù a tomu odpovídajícího kovového spojovacího materiálu, pak v 
dùsledku zmínìného pøírodního živlu došlo k jejich rozmetání do okolí a èásteènému pádu do soutìsky. Prakticky v
následujících hodinách naši pracovníci, spolu s Jirkou Svobodou z Mezné, zaèali shromažïovat potøebný materiál a
zhotovovat nádrž novou, což se jim do jednoho týdne podaøilo. Protože k dnešnímu dni je tedy vodopád zcela funk-
èní, chtìl bych z tohoto místa všem, kteøí se na obnovì této turistické atrakce podíleli, skuteènì upøímnì podìkovat. 

Vážení spoluobèané,

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

starosta 

     Prakticky za týden, konkrétnì dne 31. kvìtna 2016, opìt v dùsledku silného pøívalového deštì, došlo na mno-
hých místech parkovištì „U Vodopádu" k jeho èásteènému poškození, když navíc hrozilo, že nám „uplave" chata ur-
èená pro tamní výbìrèí. Pouze v dùsledku aktivního zásahu našich hasièù, kteøí intenzivnì a èásteènì též za pomoci 
bagru èistili náhon a odstraòovali vìtve a kameny, které ucpávaly tamní èeslo, nedošlo ještì k vetší a závažnìjší ško-
dì. Pøesto odchod pracovníkù parkovištì z této chaty byl dramatický. Opìt se prokázalo, že pøítomnost hasièù v na-
ší obci je nezastupitelná. Z tohoto místa chci rovnìž podìkovat firmì Radka Dvoøáka, která nám prakticky do 48 
hodin zajistila odvoz veškerých naplavenin, vyspravila dolní èást parkovištì a na jeho horní èást položila broušen-
ku. Lze tak øíci, že zmínìné parkovištì je nyní v ještì lepší kvalitì, než tomu bylo pøed jeho poškozením. 
     S uspokojením mohu konstatovat, že rekonstrukce mostu v Divoké soutìsce byla završena. Jde o dílo, které je 
skuteènì pìkné, funkèní a vizuálnì vkusné. Proto se nedivím, že tato stavba se stává pøedmìtem zájmu pøicházejí-
cích turistù, kteøí si ji fotografují a podrobnì prohlížejí. Již nyní se tìším na to, že do konce mìsíce listopadu t.r., ne-
pochybnì ve stejném rozsahu a kvalitì, dojde k rekonstrukci Mezního mùstku. Pak budeme moci øíci, že obec udì-
lala vše potøebné nejen pro zkrášlení našich soutìsek, ale též pro zabezpeèení pøecházejících turistù, kteøí stále a lze
øíci, že ve vìtším rozsahu náš region navštìvují. 

-zl-
foto: Janovský trhák

Janovský trhák
V sobotu 30. dubna se konal Janovský trhák, cyklistická
èasovka jednotlivcù do vrchu. Start byl již tradiènì ve 
Høensku u odboèky na Janov. Startérem byl starosta obce 
JUDr. Zdenìk Pánek. Tra� s délkou 2830 m a pøevýšením
207 m. Nejrychlejším byl s èasem 8:47,3 min. Jan Valeš,
mezi ženami s èasem 12:13,5 min. Ivana Kopecká. Poèasí,
které bylo po celý pøedcházející týden velmi chladné a pr-
šelo, nakonec závodu pøálo. Pøi závodu asistovali i naši 
hasièi a obecní policie, kteøí zabezpeèovali trasu.

     V minulém èísle našeho zpravodaje jsem Vás pomìrnì obsáhle informoval o situaci, která nastala dne 31. bøezna
2016, kdy Èeská televize obec Høensko v rozporu s objektivní realitou oznaèila za jednu z nejvíce zadlužených obcí
v Èeské republice. Naše ekonomická situace byla a je stále kvalitní a obec je plnohodnotnì finanènì zajištìna. Pro-
tože potud se nechci a nemíním smíøit s odvysílanými nepravdivými informacemi, zaslal jsem v minulých dnech 
generálnímu øediteli Èeské televize dopis, v nìmž jsem jej vyzval k vydání omluvy nejenom písemnou formou, ale 
i jejím odvysíláním v „Událostech" v pøímém pøenosu. Byl upozornìn, že pokud se tak nestane, bude obec Høensko
Èeskou televizi žalovat v dùsledku poškození jejího dobrého jména. Dùvodnì tak oèekávám, že v pøíštím vydání 
našeho zpravodaje Vám sdìlím výsledek, jak se Èeská televize k tomuto svému závažnému pochybení postavila. 



V pátek 27. kvìtna byla naše obec poctìna vzácnou návštìvou. Zavítali k nám potomci rodu Clary-Aldringenù, kte-
rým vdìèíme za to, že se máme èím chlubit. Edmundovou a Divokou soutìskou. Pøed tøináctou hodinou, kdy bylo
vše hotovo, vèetnì pohoštìní, které pøipravila Støední škola øemesel a služeb Dìèín, zastavil u obecního úøadu auto-
bus se vzácnými hosty.

 VZÁCNÁ NÁVŠTÌVA

-zl-
foto: obecní úøad

Starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek pøivítal knížete Hieronymuse s knìžnou Tamarou Clary - Aldringen a hrabìte
Christiana s hrabìnkou Mariou Clary - Aldringen. Pro všechny byly pøipraveny upomínkové pøedmìty. Pánùm pøe-
dal sklenìné pùllitry a dámám pro nì speciálnì vyrobená prkénka. Pøi neformální diskusi se hrabì i kníže Aldringe-

nové zajímali o to, jak se dnes v obci žije. Starosta je 
seznámil se situací ve Høensku a okolí. Zvláštní pozor-
nost vìnoval tomu, jak se podaøilo opravit a zvelebit 
obì soutìsky, zvláštì Edmundovu, která je nyní spolu 
se srubovou stavbou s expozicí o historii soutìsek pý-
chou obce. Setkání se úèastnili zastupitelé Alena Paèá-
ková a Roman Pluháèek. Poté se vzácní hosté pøepravi-
li na Meznou, odkud sestoupili do Edmundovy soutìs-
ky, prohlédli si srubovou stavbu s expozicí v ní, a pak
se svezli po Kamenici lodièkou Edmundovou soutìs-
kou. V tu dobu bohužel nebyl v chodu vodopád vážnì 
poškozený pøi prùtrži mraèen. Vìøíme, že se jim pøesto
u nás líbilo a odjeli spokojeni. 



V pondìlí 23. kvìtna probìhl poslední kontrolní den v Divoké soutìsce, kde byla dokonèena oprava pøístupové 
lávky ze smìru od Mezní Louky. Tato oprava, která byla èásteènì financována ze Státního fondu životního prostøe-
dí si vyžádala na dobu tøí týdnù uzavøení pro turisty, kteøí, pokud se chtìli podívat do této soutìsky, tak museli pøi-
jít ze smìru od Edmundovy soutìsky. Odmìnou za návštìvu jim byla zpáteèní cesta zdarma, protože se na horním 

 Oprava lávky v Divoké soutìsce skonèila

pøístavišti nedalo vystoupit. Firma TAXUS, spol. s.r.o. z Rychnova u Jablonce nad Nisou, která tuto opravu lávky
provádìla, si poradila s nejen s velkou nároèností kvùli obtížnému pøístupu a nesnadné dopravì materiálu ale i s 
nepøízní poèasí. Vše se podaøilo v termínu stihnout tak, aby mohli návštìvníci využít tuto lávku již následující ví-

kend. Stavební dozor Bc. Alena Bílková, která na tuto 
opravu dohlížela, dùkladnì zkontrolovala odvedenou 
práci a schválila ji pro užívání. 

-zl-



Mezenští na Bratrských oltáøích 
V sobotu 14. kvìtna, se již v rámci druhého výletu, osm chalupáøù úèastnilo výletu do okolí Èeské Kamenice, kde 
si prohlédli mimo jiné Bratrské oltáøe. Tentokrát nešlo využít oblíbenou autobusovou linku Dìèín-Krásná Lípa a 
tak pøesun do Èeské Kamenice zajistila dvì auta. Cestu jsme v Èeské Kamenici zahájili u Domova pro seniory. 
Nejdøíve jsme si po strmém stoupání na vrchol Jehly (478m), prohlédli okolí Kamenice a pak jsme došli na Bratrs-
ké oltáøe. Jedná se o bývalý lesní oltáø s vytesanými výklenky v pískovcových skalách.

Podle lidové tradice prý na místo pøicházeli v 16.-17. století katolíci z širokého okolí a úèastnili se tajných mší. Po 
bitvì na Bílé hoøe místo údajnì navštìvovali evangelíci. Podle jiné tradice byla na toto místo až v r. 1887 umístìna 
bohatá výzdoba vèetnì oltáøù. V roce 2010 byla zahájena jejich obnova. Na další cestì jsme navštívili nìkolik vy-
hlídek s romantickými názvy Ponorka a Žába. Výlet jsme zakonèili v místní cukrárnì. 

-jh-



Žena s kabelkou na dnì jeskynì 

Z èinnosti hasièù

Jednotka profesionálních hasièù z Dìèína a dvì jednot-
ky dobrovolných hasièù ze Høenska a Labské Stránì 
spolu s policií ÈR a zdravotnickou záchrannou službou
se podílely na záchranì ženy a jejího pøítele z Loupež-
nické jeskynì nedaleko Belvederu. Muž se ženou se po-
mocí pouze jednoho lezeckého postroje spustili na dno 
komplexu Loupežnické jeskynì a nenašli cestu ven. 
Muži se pak podaøilo vylézt stejnou cestou ven a pøivo-
lat pomoc. Podchlazená žena s kabelkou pøes rameno 
zatím èekala v jeskyni dlouhých šest hodin. Opìt se 
ukázalo, že místní skalnatý terén není pro každého a ne-
smí se podceòovat. Nezodpovìdnost jedincù pøipraví 
spoustu nebezpeèné a fyzicky i finanènì nároèné práce 
všem záchranným složkám. 

-jk-

 Druhé místo hasièské pøípravky 
První soutìž, které se naše malá hasièata v letošním roce zúèastnila, dopadla více jak na výbornou. Po zimní pauze,
kdy se s vodou necvièilo, nebyl pøedpoklad, že by dìcka z loòských zkušeností nìco nezapomnìla. To však byla 
mýlka. 15. kvìtna v Jílovém u Dìèína nastoupila do hasièské soutìže s bojovou vervou. Pøi útoku, kdy byla zima a 
chvílemi i pršelo, se ti nejmenší vypoøádali s èasomírou sudích skvìle a takzvanì „dosáhli na bednu". U závìreèné-

ho vyhodnocení si pøevzaly medaile a pohár za skvìlé druhé místo. Rok pro ty nejmenší zaèal víteènì a tak jim 
držme palce, aby jim letos pøibývaly další medaile do sbírky a to nejen družstvu pøípravky, ale i tìm drobátko star-
ším. 

-jk-





OBECNÍ POLICIE

Závod do vrchu

Dne 3. kvìtna v odpoledních hodinách byla pøi kontrole 
vnitøního Høenska zjištìna skupinka zevlujících vietnam-
ských obchodníkù sedících na okraji komunikace a hra-
jících karty. Pøi této èinnosti se posilovali vodkou. Po 
pøíjezdu hlídky OP na místo se všichni rozprchli. Karty 
zanechali na místì. Jelikož se nepodaøilo zjistit majitele, 
byly zlikvidovány. 

Ve stejný den byla pøi kontrole nábøeží zjištìna utržená 
dopravní znaèka P4, která byla umístnìná ve vjezdu z 
obecního parkovištì u ÈOV. Tato závada byla nahlášena
pracovní èetì OÚ Høensko a následující den byla prove-
dena její oprava. 

Utržená dopravní znaèka

Dne 30. dubna hlídka Obecní policie Høensko zabezpe-
èovala cyklistický závod do vrchu, který poøádala obec
Janov ve spolupráci s obcí Høensko. K narušení veøej-
ného poøádku ani ke zranìní osob v prùbìhu závodu ne-
došlo. 

si kabel z baterií svého auta do kulturního stánku míst-
ních obyvatel a šel na výlet. Když se vrátil z výletu, mìl
sice "natankováno", ale na vozidle botièku. Pokutu za-
platil za parkování na místní zeleni. 

Dne 15. kvìtna pøi obchùzce vnitøním Høenskem hlídka
zjistila vedle lávky pøes øeku Kamenici u Pegasu zne-
èištìní v podobì vìtšího množství nedopalkù od cigaret.
Hlídka obecní policie vyzvala nejblíže prodávajícího 
Vietnamce, aby odpad uklidil, což neochotnì pøislíbil. 
Pøi opìtovné kontrole již byl odpad uklizen. 

Dne 5. kvìtna spolupracovala hlídka OP Høensko s PÈR
Dìèín na udržení veøejného poøádku v obci Høensko, 
kde byla zvýšená návštìvnost turistù ze SRN slavících 
Den Mužù. K drobnému narušení poøádku došlo na nì-
kolika místech. Toto narušení bylo vždy hlídkami zlik-
vidováno v samém zaèátku. K ublížení na zdraví nedoš-
lo, poškozené zaøízení restaurace bylo uhrazeno okam-
žitì na místì. Po slavících mužích zbyl v obci nepoøá-
dek a nìjaké to rozbité sklo. S tím se však vypoøádala 
následující den úklidová èeta obce. 

Den mužù SRN

Dne 7. kvìtna došlo na køižovatce u obecního úøadu k 
dopravní nehodì, kdy spolujezdkynì na motorce utrpìla
støednì tìžká zranìní dolní konèetiny. Na místo dorazily
dvì èeské sanitky a jedna nìmecká. Pøíèinu nehody vy-
šetøovala Policie Èeské republiky, Odbor dopravních ne-
hod. Hlídka Obecní policie Høensko po celou dobu øídi-
la dopravu v místì nehody, kde byl velmi silný provoz. 

Dopravní nehoda

Nepoøádek

Karban na ulici

Dne 19. kvìtna nahlásila obsluha obecního parkovištì 
na Mezní Louce poškození vozidla Opel Omega turisty
SRN. Jako pachatel poškození byl zjištìn øidiè vozidla 
Opel Astra Turbo, který pøi couvání z parkovacího mís-
ta nevìnoval dostateènou pozornost øízení a dostal se 
do kontaktu s druhým vozidlem. Poškozenému majiteli
byla hlídkou obecní policie pøedána totožnost pachatele
a potøebná dokumentace k vyøízení pojistné události v 
SRN. 

Poškození vozidla

Dne 8. kvìtna ve 13:10 hod. bylo v obci Mezná vedle 
kulturního domu zablokováno vozidlo elektromobil, je-
hož øidiè zaparkoval na zeleni mimo parkovištì, napojil

Jezdí zadarmo

Dne 20. kvìtna nahlásila hlídce OP obsluha restaurace
U Kostela, že je uvolnìno stínidlo poulièního osvìtlení 
u kostela tak, že je s podivem, že se ještì nezøítilo k ze-
mi. Hlídka stínidlo zajistila, aby nedošlo k úrazu osob a
závada byla okamžitì s urgencí na opravu nahlášena 
elektro firmì Ladislav Zdenìk Mezná. Do dvou hodin 
bylo osvìtlení opraveno! 

Rychlý opraváø

Tentýž den bylo ve vodní zónì na novém chodníku ve-
doucímu k Pravèické bránì zjištìno parkující vozidlo 
Citroen. Øidiè byl s kamarádkou na výletì. Vozidlo by-
lo zablokováno a po zjištìní totožnosti øidièe byl pøes-
tupek øešen blokovou pokutou zaplacenou na místì. 

Opìt pakování na špatném místì

Téhož dne v odpoledních hodinách byl v katastru obce
Høensko nalezen opuštìný pes neurèité rasy. Pes byl bez
oznaèení a bez obojku. Jelikož se nepodaøilo zjistit jeho
majitele, byl pes umístnìn do útulku v Dìèínì.

Opuštìný pes

Téhož dne byl pøed hotelem Praha pøi kontrole zjištìn 
špatnì parkující autobus, který vážným zpùsobem zhor-
šoval prùjezdnost ulice v pøípadì výjezdu vozidel IZS 
a navíc parkoval v zákazu. Øidièe se podaøilo sehnat a 
bus byl okamžitì pøeparkován. 

Nepoøádek

Dne 21. kvìtna pøi byl kontrole úseku Høensko - Mezní 
Louka - Mezná u posledního vrtu ve vodní zónì zjištìn 
Holandský turista s manželkou, jak popíjejí kávu u pik-
nikového stolku. Pøestupek tohoto øidièe byl øešen v 
blokovém øízení. Ani kávu nedopil. 

Drahý piknik

 Z bloku obecní policie Høensko za období od 28. dubna do 27. kvìtna 2016 



OBECNÍ POLICIE
 Z bloku obecní policie Høensko za období od 28. dubna do 27. kvìtna 2016 

Dne 21. kvìtna pøi objížïce obcí hlídka obecní policie
spatøila pod hotelem Labe na lavièce stát tøi veselé mla-
díky popíjející alkohol a hulákající nìmecké popìvky 
neznámé melodie. Pøed lavièkou se kolébala skupina 
cca 10 mládežníkù a vesele jim tleskali. Hlídka jim uèi-
nila dùraznou výzvu k sestoupení z lavièky dolù a pak 
tuto nìmeckou mládež pøísnì pouèila, jakým zpùsobem
se mají v místní destinaci chovat. Výzvy bylo uposlech-
nuto, dokonce jedna dívka lavièku otøela jakýmsi kapes-
níkem.

Dne 22. kvìtna došlo v lokalitì Mezní Louka k vykra-
dení osobního vozidla turisty SRN. Jak bylo zjištìno, 
tak si øidiè pravdìpodobnì nechal pootevøená pøední 
okénka. Zabezpeèujte prosím svá vozidla a pøed jejich 
opuštìním ještì zkontrolujte, zda se na sedadlech nena-
cházejí odložené vìci, které by mohly lákat pøípadné 
zlodìje. Chraòte si své vìci! 

Vykradené vozidlo

Ve ètvrtek 19. kvìtna byl na Mezné odbornou firmou rozebrán køížek a odvezen k restaurování a opravì. Obec tuto
opravu financuje ze svého rozpoètu. Po opravì bude vrácena na pùvodním podstavec.

Halekání na lavièce

sepsal: str. Tomáš Janovec

Dne 26. kvìtna byla hlídkou Obecní policie Høensko 
provedena poslední kontrola likvidace èerné skládky, 
která byla zjištìna u domu Høensko è.p. 154. Skládka 
byla øádnì zlikvidována a celý prostor byl øádnì vyèiš-
tìn. ( Viz foto.) 

Vyøešení èerné skládky

-------------------------------------------------------------------
Oprava køížku na Mezné

-zl-



POZVÁNKA
na

který se uskuteèní v rámci 
KONCERT DECHOVÉ HUDBY

v sobotu 18. èervna 2016 od 14.00 do 17.00 hodin

ZVEME VŠECHNY, JEŽ MAJÍ RÁDI ŽIVOU HUDBU

Orkiestra Deta TON, Leszno, Polsko
Mažoretky TOM Krokodýl Ostrava

na námìstí u kostela vystoupí:

17. roèníku Mezinárodního hudebního festivalu 2016

Dechový orchestr Haná, Pøerov
Fryštácké mažoretky, Fryšták

Dechový orchestr Etüd fúvószenekar, Budapìš�, Maïarsko
Mažoretky TK Rytmus Roudnice n.L a huláni



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 èervnu oslaví své jubileum náš obèan

Helena Svobodová
Jonáš Èesnek
Tadeáš Rott
Zdenìk Pánek
Kateøina Køížková
Sebastian Svoboda
Petr Frömmel
Vratislav Nehasil
Radek Havlák
Vratislav Èíla

narozeniny oslaví obèané

Vladimír Zdenìk

Jaromír Kratochvíl
Eliška Frömmelová
Aleš Štefl
Vladimír Buryánek
Tomáš Malina
Petra Barvínková
Miroslav Pilnáèek
Markéta Podaná
Michaela Køížková
Cong Hung Nguyen
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 24. èervna 2016

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE NA JANOV

Ve dnech od 8. èervna do 18. èervna 2016 bude od 8.00 do 20.00 uzavøena pro 
veškerý provoz silnice ze Høenska na Janov. Bude provádìna oprava živièného
povrchu frézováním a pokládáním nového. Pro cestu na Janov využijte trasu
pøes Dìèín.

Zprávy z infocentra
Informaèní centrum je od otevøení pøed dvìma mìsíci stále více navštìvováno turisty, kteøí k nám pøijíždìjí z rùz-
ných koutù republiky a i ze zahranièí. Jsou spokojeni s informacemi, které požadují a zároveò si kupují upomínko-

vé pøedmìty, mapy a pohledy. Ve vedlejší místnosti je prodejní výstava výrobkù ze døeva výtvarníka Zbyška Ma-
cháèka ze Srbské Kamenice. Na dalším vylepšování infocentra se pracuje, aby bylo ještì zajímavìjší a hezèí.

-zl-


