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     v úvodu tohoto mého pøíspìvku bych chtìl bilancovat prùbìh srpna v Soutìskách a na parkovištích za uplynulý 
mìsíc. Pokud jsem pøed rokem konstatoval, že návštìvnost v naší obci je rekordní i po stránce pøíjmu, mohu nyní 
øíci, že dosahujeme ještì lepších ekonomických výsledkù. Jsem pøesvìdèen o tom, že i naši podnikatelé mohou být 
s dosavadním prùbìhem sezóny spokojeni. Nyní pùjde jen o to, aby poèasí po zbývající mìsíce bylo pøíjemné, láka-
jící turisty k návštìvnosti Høenska, vyhýbaly se nám pøívalové deštì a lokální zátopy. Dosud našimi Soutìskami 
prošlo 157 126 turistu a na parkovišti bylo zaparkováno 26 457 motorových vozidel. 

Vážení spoluobèané,

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

JUDr. Zdenìk Pánek 
starosta 

     Mám radost z toho, že naše turistické informaèní centrum se nám vylepšuje, jak po stránce estetické, tak po 
stránce nabídkové, když pøedevším každý mìsíc zaznamenávám v infocentru stále vetší a vetší návštìvnost, jak tu-
zemských, tak zahranièních turistù. To je zjištìní, na které mùžeme být i pøes krátkou dobu jeho existence pyšní. 
     S uspokojením mohu konstatovat, že v minulých dnech jsme obdrželi zprávu, že Obec Høensko uspìla se svojí 
žádostí o získání dotace pro jednotky SDH obcí, kterou vyhlásilo Ministerstvo vnitra ÈR  Generální øeditelství ha-
sièského záchranného sboru zamìøenou na rekonstrukci naší požární zbrojnice ve výši 1 mil. Kè, kdy zbývající èást
ve výši 1 030 000 Kè obec pokryje ze svých prostøedkù. Tato rekonstrukce zaruèující stabilní a bezproblémové vy-
užití tohoto objektu je nanejvýš potøebná a bude realizována v pøíštím roce. 

Jaroslava Antonová
vedoucí obecního úøadu

Sv. Jan Nepomucký
Podle dochovalé fotografie Franze Queissera z roku 1935
(nalezené po restaurování sochy) byly po obou stranách 
sochy, u jejich nohou dvì hlavy andílkù. Obec požádala 
o dotaci ve výši 50 000 Kè na zhotovení chybìjících hlav
andílkù (2 ks), viz foto modelace. Tato byla již pøislíbena
Ministerstvem kultury ÈR. Celé dílo bude stát 58 650 Kè. 
Socha bude vypadat jako v dobì svého zrodu. 

     Když hovoøím o dotacích, tak se musím zmínit též o další a to konkrétnì k opravì místní komunikace na p.p.è. 
365 na Mezné, která se za èástku 238 300 Kè uskuteèní v mìsíci záøí t.r. a bude ji zajiš�ovat SaM silnice a mosty 
Dìèín, a.s. 
     V témže mìsíci, tj. v záøí t.r. by se mìl zhotovit døevìný pøístøešek u srubové stavby (zakrytí stávajícího ohništì)
vèetnì instalace krbového komínu, kdy zastupitelstvo na nejbližším zasedání bude zvažovat cenovou nabídku Vác-
lava Baòky, který projevil zájem toto dílo realizovat. Pokud se tak stane, pak zanedlouho dojde k dalšímu zatraktiv-
nìní prostoru u Edmundovy soutìsky. 
     Právì v této dobì probíhají závìreèné práce spojené s návrhem vyhlídkové terasy, tj. altánu, zábradlí a schodištì,
rovnìž v Edmundovì soutìsce, který nám zajiš�uje spoleènost AZ Consult s.r.o.. Není jasno, zda tuto stavbu se nám
podaøí zrealizovat ještì pøed dokonèením probíhající sezóny a pokud nikoliv, tak naše pøání je, aby se tak stalo do 
zahájení sezóny pøíští. 
     Na závìr bych vás chtìl seznámit s kauzou, která se nepøíjemnì dotkla naší obce a ohrozila její prestiž na zákla-
dì nepravdivých a neobjektivních informací odvysílaných Èeskou televizí dne 31.3.2016, o které vás pravidelnì in-
formuji. V minulých dnech byla Èeské televizi pro její neochotu pøistoupit na požadavek obce (kvalifikovanou om-
luvu) zaslána pøedžalobní upomínka a ta dána na vìdomí i Radì pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta nám svým 
dopise ze dne 19.7.2016 sdìlila, že ve vìci si provádí vlastní šetøení, s ním budeme v dohledné dobì seznámeni. 
Jestliže nás její závìr neuspokojí, pak budeme nuceni dožadovat se svých práv soudní cestou. Byl bych však rád, 
kdyby k tomuto zamýšlenému kroku nemuselo dojít, což však záleží na Èeské televizi, „chlapským zpùsobem" øešit
své pochybení. 



Volby do zastupitelstev krajù se konají ve dvou dnech, a to v pátek  7.10.2016 od 14,00 do 22,00 hodin 
a v sobotu 8.10.2016 od 8,00 do 14,00 hodin.

Informace k volièským prùkazùm

Obecní úøad provozuje již nìkolik mìsícù turistické in-
formaèní centrum. Je hojnì navštìvováno turisty a náv-
štìvníky, kteøí mají rùzné dotazy týkající se nejen okol-

je možné osobnì, nebo prostøednictvím jiné osoby s 
úøednì ovìøeným podpisem na plné moci. Voliè také 
mùže požádat o zaslání volièského prùkazu na jím urèe-
nou adresu. Žádosti se osobnì podávají na Obecním 
úøadì ve Høensku, Høensko 71. Veškeré informace k žá-
dosti o vydání volièského prùkazu podává Jaroslava 
Antonová, e-mail: antonova@hrensko.cz, nebo telefo-
nicky na è. 412 554 021. Aktuální informace k organi-
zaci voleb najdete na webu Magistrátu mìsta Dìèín, od-
kaz Volby 2016.

Pokud se voliè nemùže dostavit osobnì hlasovat ve 
svém volebním okrsku podle místa trvalého bydlištì a 
chce volit kdekoli jinde v Ústeckém kraji, musí si zajis-
tit volièský prùkaz. O nìj lze již nyní požádat osobnì, 
písemnì s úøednì ovìøeným podpisem volièe, v elektro-
nické podobì s uznávaným elektronickým podpisem 
volièe, nebo elektronicky nebo prostøednictvím datové 
schránky. Písemnou žádost o vydání volièského prùka-
zu je nutné dodat do 30.9.2016 16,00 hodin, osobnì pak 
do 5.10.2016 16,00 hodin. Vyzvednout volièský prùkaz 

Turistické informaèní centrum obce Høensko

ního prostøedí, jako napøíklad kudy do Edmundovy sou-
tìsky, nebo na Pravèickou bránu, ale informují se i o 
odjezdech autobusù smìrem do Dìèína, na Mezní Lou-
ku a nebo do Nìmecka. Mezi informace, které požadují
v poslední dobì, patøí i ty o plavebních øádech lodí do 
Dìèína i Bad Schandau. V tomto informaèním centru 
jsou k dispozici kromì propagaèních letákù i turistické 
známky, vizitky a mapy. Pro sbìratele jsou pøipraveny i
pamìtní mince a magnetky rùzných tvarù s mnoha foto-
grafiemi pøírodních krás kolem Høenska. I nejmenší zde
najdou nìco pro sebe. Jak je vidìt na fotografiích, jsou 
instalovány nové tabule pro zviditelnìní centra. Obec se
snaží o získání certifikace informaèního centra, které je 
uvedeno ve všech mapách, publikacích a i na internetu. 

-zl-

-zl-
zdroj: http://www.mmdecin.cz/volby2016



 Zmoklé vítání léta na Mezné. 
V sobotu 2. èervence se uskuteènil dlouho plánovaný 
pøíjezd léta na Meznou. Pøedpovìï byla katastrofická,  
bude trvale pršet. Proto jsme s tím pøi dopolední pøípra-

Z hlediska bezpeènosti nemohlo nové léto - Ester Paro-
hová, pøijet, jak bylo pùvodnì plánováno, na koni a pøe-
dávka mezi loòským  létem  Michalkou Køížkovou se -jh-

vì poèítali, postavili jsme nový velký stan, ale také si 
vypùjèili z penzionu Na vyhlídce velký deštník. Oèeká-
vaný bar pana Havla jsme vybavili stolem a deštníkem. 
V 17 hodin pøijela objednaná hudba - Hudební spolek 
doktora Bolíto. Až do této chvíle to šlo, nepršelo. Déš�
zaèal, tak jako celá akce, v 18 hodin. Celý pùvodní pro-
gram pøíjezdu léta musel být upraven. 

odehrála pod pøístøeškem. Pøítomné dìti, kterých bylo 
kolem dvaceti, dostaly cukrovinky, asi ètyøicet pøítom-
ných dospìlých jim zatleskalo a mohli se jít obèerstvit 
k baru pana Havla. Kapela, naštìstí ukrytá v èekárnì, 
hrála k plné spokojenosti všech pøítomných. Obèas pøe-

stalo pršet, což využili pøítomní k opékání vuøtù. Èas 
pomalu ubíhal a vzhledem k poèasí se prostor pøed 

„Kulturákem" postupnì vyprazdòoval. Okolo pùlnoci 
byla oslava pøíjezdu léta ukonèena. Dìkuji všem, kteøí 
se i pøes nepøízeò poèasí vítání léta zúèastnili a také 
sponzorùm Romanu Pluháèkovi, Romanu Baslovi a Ja-
nu Havlovi. Druhý den se nás sešlo, díky pøátelùm Jir-
ky Havláka, dostateèné množství, abychom v klidu 
zbourali oba plátìné pøístøešky, usušili je a uklidili spo-
lu se stoly, lavicemi a židlemi. Po obvyklém zhodnoce-
ní úspìšné akce jsme se rozešli. Dìkuji také tímto i jim. 



UPOZORNÌNÍ!!!

OZNÁMENÍ O PØERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTØINY  dle sdìlení ÈEZ Distribuce

Datum a èas:   12.8.2016 (07:30 - 12:30)

Dùvod:  Plánovaná odstávka è. 110060503707

Dotèené lokality:
Èást obce:  Høensko

Ulice a è.p.:  10, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 68, 71, 77, 78, 80, 101, 105, 108, 116, 122,
                     125, 126, 159, 161, 162



Akce Ottendorf na jednièku 
Na dvoudenní akci v rámci spoleèného pøeshranièního 
projektu se vydali naši hasièi spoleènì s dìtmi. Na celé 
dva dny byl od kolegù pøipraven bohatý program. Hned 
po pøíjezdu do Ottendorfu byli dospìlí i dìti rozdìleni 
do skupin, aby plnili jednotlivé úkoly. Dospìlí trénovali

záchranu pomocí výsuvného žebøíku, druhá skupina cvi-
èila s èerpadly. Dìti se vydaly na nìkolikakilometrový 
pochod, pøi kterém plnily rùzné úkoly. Vše se peèlivì 
hodnotilo a bodovalo. Až do ukonèení akce nikdo nevì-
dìl, jak na tom je. Veèer bylo pøipraveno bohaté obèerst-

park. Celá akce byla zakonèena slavnostním obìdem v 
tamní restauraci a vyhlášením výsledkù soutìže. Naši 
muži získali pøíèku nejvyšší a dìti si odvezly pohár za 

tøetí místo. Na závìr bych chtìl podìkovat nejen našim 
hasièùm za skvìlou reprezentaci, ale i kolegùm hasi-
èùm z Ottendorfu za skvìle pøipravený program. 

vení a volná zábava pro všechny. Druhý den po ranní 
rozcvièce, vedené Karlem Moravcem, se všichni po sní-
dani vydali na krátký pochod po vyhlídkách v okolí 
Ottendorfu s fascinujícími výhledy na Saský národní 

-jk-



 Zásah roku?

Z èinnosti hasièù

Dvanáct hodin na lanech, za pomoci dvou výsuvných plošin, trval zásah hasièù Høensko spoleènì s profesionály 
z Dìèína. Pád nìkolika vzrostlých stromù na stánky na nábøeží se naštìstí obešel bez zranìní. Hrozil však další se-
suv zaklínìných stromù, bukových vìtví a vyvrácené borovice, visící z 30 metrové skály nad rušnou èástí Høens-

Poslední èervencový ètvrtek v odpoledních hodinách 
vyjíždìly jednotky hasièù Høensko a HZS Dìèín na po-
moc zranìné osobì v Edmundovì soutìsce. Muže, kte-
rý se vezl na lodièce od spodního pøístavištì smìrem 
nahoru, náhle postihla slabost. Bleskovì reagoval pøe-

nosti v terénu s vìtším pøevýšením pøi pøenosu pacienta. 
-jk-

 Zranìný v Edmundovì soutìsce

vozník (hasiè), když v daný moment zavolal pomoc a s 
plnou lodí se okamžitì vrátil zpìt na spodní pøístavištì. 
Pomohl tak zranìnému i zasahujícím složkám IZS a 
podstatnì urychlil záchrannou akci zkrácením vzdále-

-jk-
foto: M Svoboda, Dìèínský deník

ka. Na místo byl pøivolán geolog národního parku, aby zkontroloval, zda padající nìkolika tunový strom nenaru-
šil statiku skály. Takøka po celý den se pomocí lezeckých skupin a motorových pil celý zával postupnì vyvazoval, 
odøezával a spouštìl na zem. 

------------------------------------------------------------------



Z dùvodu zpracování žádosti o dotaci na poøízení domovních kompostérù zjiš�uje obec zájem o bezplat-
nou dodávku tìchto kompostérù. Domácnosti, které mají o dodání kompostéru zájem, žádáme, aby bez-
odkladnì odevzdaly vyplnìnou návratku, která je vložena na této stránce dole, na Obecním úøadu ve 
Høensku, nebo zaslaly e-mailem na adresu urad@hrensko.cz. Uzávìrka pøíjmu žádostí je 31.8.2016. Po
tomto datu již množství kompostérù nebude možno navyšovat a návratky odevzdané pozdì již nebudou
brány v potaz.

 Domovní kompostéry

Návratka

Specifikace
- jednoduché plnìní shora (odklopná víka)
- snadné vybírání kompostéru
- rychlé kompostování díky optimalizovanému
  vìtracímu systému a stìnám vyrobených 
  z Termolenu zajiš�uje zvýšenou tepelnou
  izolaci stìn a tudíž lepší prùbìh kompostování

- prùzkum zájmu obèanù o bezplatné dodání domácího kompostéru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
odstøihnout

Mám zájem o dodání domovního kompostéru

jméno a pøíjmení
.................................................................................................................................

adresa
..............................................................................

kontakní telefon, nebo e-mail
..............................................................................



-zl-

-zl-



OBECNÍ POLICIE

Pes v uzavøeném vozidle 

Dne 4. èervence 2016 v 9.05 hod. nahlásila všímavá ob-
èanka obce, že se zde pohybuje divná skupinka roms-
kých obyvatel, dvì ženy a zajiš�uje je muž. Tyto osoby 
obcházejí restaurace a hotely a nabízejí lacino parfémy 
svìtových znaèek. Obtìžují i turisty, které potkávají na 
komunikaci. Hlídka OP vyrazila do terénu a podaøilo se
jí zmapovat cestu tìchto prodavaèù, kudy procházeli. 
Nakonec byli spatøeni, jak odjíždìjí vozidlem ve smìru
na Dìèín, a to až na Suché Kamenici. 

Dne 5. èervna 2016 v 18.30 hod. požádala o pomoc ob-
èanka Høenska, která byla na procházce se dvìma dce-
rami a vnukem ve vìci otevøení bytu. Pøi opuštìní bytu 
si zapomnìly obì ženy doma klíèe s tím, že je vezme ta
druhá. Pøi návratu zjistily, že klíèe nemá nikdo. Hlídka 
Obecní policie celou situaci zvážila a nakonec jim do-
pomohla k tomu, aby se všichni tøi dostali vèas domù. 

Uzamèený byt 

Dne 2.èervence 2016 požádala hlídku Obecní policie 
Høensko o pomoc obsluha obecního parkovištì na Mez-
ní Louce, a to ve vìci uzavøeného psa ve vozidle. Hlíd-
ce se podaøilo zjistit majitele vozidla, který byl na sva-
tební hostinì v restauraci U Foøta a vyzvat jej, aby oka-
mžitì psovi zajistil pøívod èerstvého vzduchu. Ten psa 
vypustil z vozu ven a ještì pøed ukonèením svatební ve-
selice psa odvezl v poøádku domù.

Dne 6. èervence 2016 v odpoledních hodinách požáda-
lo o pomoc hlídku Obecní policie Høensko rejdaøství 
Labské plavební spoleènosti, a to ve vìci špatnì vyvá-
zaných osobních lodí na pøístavním mùstku ve Høen-
sku, kde se vyvazují plavidla Bohemia k vystoupení a 
nastoupení cestujících. Prostøednictvím zamìstnance 
rejdaøství hlídka OP zajistila pøevázání plavidel tak, aby
zde mohla bezpeènì pøistát loï Bohemia, a turisté bez-
peènì nastupovat a vystupovat. 

Pøeplnìné pøístavištì 

Pochybný prodej 

Dne 26. èervence 2016 pøi kontrole veøejného poøádku 
v obci hlídka OP zjistila, že prodejce vietnamské národ-
nosti hraje na komunikaci pøed trafostanicí ve vnitøním 
Høensku fotbal s velkým míèem. Nemìl klienty, tak si 
udìlal na silnici branky a hrál fotbal. Tím ohrožoval 
všechny úèastníky silnièního provozu i chodce. Tento 
prodejce, fotbalista, byl hlídkou vyzván k ukonèení své-
ho protiprávního jednání a za zábor veøejného prostran-
ství mu byla udìlena pokuta v blokovém øízení. 

Fotbalové høištì mezi auty? 

Dne 3. èervence se opìt pod hotelem Praha objevil neš-
var, se kterým jsme bojovali i v minulém roce. A to par-
kování vozidel pod hotelem na chodníku, což vážným 
zpùsobem v tomto místì zhoršuje prùjezdnost, zejména 
pohotovostních hasièských vozidel. Vozidla do tohoto 
prostoru zaparkovala zamìstnankynì hotelu a jeden 
místní obèan. Výše uvedení byli hlídkou Obecní policie 
vyzváni k odstranìní vozidel ze zúženého profilu komu-
nikace a ze zákazu parkování mimo oznaèené parkoviš-
tì. Výzvì bylo uposlechnuto, ale pøíštì budou tyto pøes-
tupky øidièù nekompromisnì øešeny blokovì. 

Nesprávné parkování 

Dne 9. èervence 2016 pøi kontrole vodní zóny bylo cca 
300 m pod Mezní Loukou zjištìno vozidlo v pøíkopu ve
smìru na Mezní Louku. Ke zranìní osob, ani k poš-
kození cizího majetku nedošlo. Øidiè se snažil vozidlem
z pøíkopu vyjet ven, ale to se mu nedaøilo. Po pøíjezdu 
hlídky OP byl nejprve celý prostor øádnì oznaèen a dá-
le byl tomuto mladému øidièi doporuèen další postup, 
jak vyprostit toto vozidlo z pøíkopu. Uposlechl rady 
strážníka a bìhem nìkolika minut byl z pøíkopu vyta-
žen. K poškození vozidla nedošlo, alkohol byl vylou-
èen. Øidiè se pøiznal, že se chtìl otoèit a jaksi mu to ne-
vyšlo.

Vozidlo v pøíkopu 

 Z bloku obecní policie Høensko za období od 22. èervna do 29. èervence 2016 

Tentýž den v poledních hodinách pøivedli na služebnu 
OP Høensko dva muži a dvì ženy psa a tvrdili, že za ni-
mi jde až ze Schmilky. Po dlouhém projednávání o od-
vozu tohoto krásného psa do útulku v Dìèínì se objevil 
strážce NP Èeské Švýcarsko s tím, že hledá psa, který 
se ztratil jeho kamarádovi. Jelikož se jednalo o tohoto 
tuláka, psa si ke spokojenosti všech odvedl. Hlídkou OP
byl však pouèen o nutnosti mít psa oznaèeného znám-
kou, nebo èipem. 

Ztracený pes

sepsal: str. Tomáš Janovec

Dne 26. èervence 2016 v odpoledních hod. požádal o 
pomoc hlídku Obecní policie Høensko operaèní dùstoj-
ník PÈR DC ve vìci desetiletého dìvèete z Nìmecka, 
které se svým rodièùm pøi návratu z Pravèické Brány 
ztratilo v lese. Plaèícího dìvèete se cestou ujala paní z
Plznì a dovedla jí na hlavní silnici. Do pátrání po dívce 
byla na žádost PÈR zapojena i OP. Na hlavní silnici si 
dívenku pøevzala PÈR a opìt zaèalo další pátrání, ten-
tokrát po rodièích. Nakonec se podaøilo vypátrat i rodi-
èe, kterým se dívka ztratila. 

Ztracené dìcko 



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
Jaroslav Suchánek
Anežka Nemeškalová
Kateøina Horáková
Renata Herainová
Marie Podaná
Miroslav Køížek
Marie Šalmanová
Olga Vonková
Irena Parohová

Narozeniny

v srpnu oslaví své narozeniny naši obèané

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 26. srpna 2016

Èeské Švýcarsko, 18. 7. 2016 – Z dùvodu pøetrvávajícího nebezpeèí úrazù[1] byla pøeložena a v terénu pøeznaèena 
žlutì znaèená turistická cesta od Královského smrku k Dolskému mlýnu, a to tak, že nyní vede soubìžnì s cyklo-
trasou è. 3076 (Jetøichovice – Kamenická Stráò). Modré znaèení turistické cesty z Vysoké Lípy k Dolskému mlýnu
konèí u Dolského mlýna. Odtud v trase døívìjší modøe znaèené turistické cesty vede do Srbské Kamenice až na køi-
žovatku Pod Borovinou zelená turistická znaèka, která navazuje opìt na modøe znaèenou turistickou cestu z Èeské
Kamenice do Jetøichovic.

Zmìny ve vedení a znaèení turistických cest 
v oblasti Dolského mlýna

Poznámka:

Nové vedení a znaèení turistických cest v 
oblasti Dolského mlýna: Žlutì znaèená tu-
ristická cesta nyní vede soubìžnì s cyklo-
trasou è. 3076 kolem Okrouhlíku. Modré 
znaèení z Vysoké Lípy u Dolského mlýna
konèí a ve smìru Srbská Kamenice pokra-
èuje zelené znaèení. 
Mapa: Oldøich Holešinský

Po lesním požáru opadávají uvolnìné ka-
meny z pøíkrého svahu nad stezkou na 
pravém bøehu Kamenice. Stezka po pra-
vém bøehu Kamenice mezi Královským 
smrkem a Dolským mlýnem zùstává zce-
la uzavøena.

Publikováno z Oficiální internetové stránky 
NP Èeské Švýcarsko (http://www.npcs.cz)

Otcem, zakladatelem Webu (Worl Wide Web – tedy "svìtová roz-
sáhlá sí�") je Sir Tim Berners-Lee, který ho vytvoøil bìhem svého
pùsobení v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN). 
Položil úplné základy webu, navrhl jazyk HTML, protokol http 
a napsal první webový prohlížeè. Pøed 25 lety, 6. srpna 1991 pak 
spustil první webovou stránku – info.cern.ch. Stále funguje a náv-
štìvníkùm pøibližuje, jak web vznikal a jak funguje. Odkazuje i na
to, jak tehdy první stránka vypadala.

Výroèí moderní doby

-zl-
zdroj: internet


