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lo o s a styS v t ro

    zcela zámìrnì jsem se rozhodl sdìlit vám své poslední postøehy v tomto roce až na dobu, kdy za pár dnù rozsví-
títe ètvrtou, tedy poslední svíèku na adventním vìnci. 

Vážení spoluobèané,

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

JUDr. Zdenìk Pánek 
starosta 

     Právì jim jsem mohl ještì uvedeného dne ve veèerních hodinách pøi spoleèném setkání v Janovì poblahopøát a 
vítìzùm dvou kategorií pøedat Putovní pohár starosty obce. Jsem pøesvìdèen o tom, že zábava v tradièním, prak-
ticky rodinném prostøedí u Vechù se vydaøila, pøi které jsme mìli možnost si spoleènì zazpívat, zatancovat si a 
užít tamní pøíjemnou atmosféru. Touto akcí jsme tak ukonèili turistickou sezónu ve Høensku, která po ekonomické
stránce byla ještì úspìšnìjší než v uplynulém roce. To nakonec dokladují èísla, nebo� našimi soutìskami za sedm 
mìsícù jejich provozu prošlo praktiky 300 000 návštìvníkù, což je o 20 000 více než v r. 2015 a na obecních par-
kovištích bylo zaparkováno víc jak 50 000 motorových vozidel, což je o 5 000 více než za porovnávající období. 
Ruku v ruce s touto bilancí jsou pak i pøíjmy obce, které jsou minimálnì o 2 miliony vyšší v porovnání s pøedchá-
zejícím rokem. Za to patøí mé upøímné podìkování všem, kteøí se o to zasloužili, jejichž práce si upøímnì vážím a 
vynasnažím se o ještì lepší zkvalitnìní jejich pracovních podmínek.
     Jestliže v jarních mìsících jsem vás opakovanì seznamoval s tím, že musíme opravit havarijní stav našich 
dvou mostù v Divoké soutìsce a Mezní mùstek, mohu nyní s radostí sdìlit, že v poøadí druhý byl obci v uplynu-
lých dnech po rekonstrukci pøedán. Jde o díla pro turismus v soutìskách a nakonec pro celé Høensko velmi potøeb-
ná, bez nichž s potøebnou kvalitou, vèetnì jejich bezpeènosti by návštìvnost u nás byla zásadnì ohrožena. Zváží-li
se v této souvislosti novì vybudované pøístøeší pro úložištì lodí, zastøešení ohništì u srubové stavby a pøístøeší po-
blíž horního nástupištì v Edmundovì soutìsce, mùžeme s hrdostí øíci, že zkvalitnìním zázemí pro pøíchozí do 
soutìsek jsme uèinili mnohé.
     Práce v soutìskách ani nyní nekonèí. Protože pøed zahájením nové turistické sezóny chceme zrekonstruovat  
- položit novou dlažbu v úložišti lodí a tento prostor výraznì zkulturnit, již nyní pùvodnì starý a znaènì poškoze-
ný povrch byl odstranìn a postupnì se odváží. Tím si vytváøíme èasovou rezervu, abychom tento prostor, vèetnì 
vlastního podílu opravit železné schody a mùstek u horního nástupištì v Edmundovì soutìsce, stihli zrealizovat 
ještì pøed zahájením nové turistické sezóny v r. 2017. 

     Do nového roku vám proto pøeji to, co vám sdìluji prùbìžnì vždy na závìr mého pøíspìvku. 

    Chtìl bych vám v této souvislosti za vedení obce podìkovat za celoroèní práci, kterou jste v její prospìch na ja-
kýchkoliv postech vykonali a zasloužili se též o její prosperitu, která má stoupající tendenci. 
    Jsem potìšen tím, že závody našich pøevozníkù v Edmundovì soutìsce dne 5. listopadu se skuteènì vydaøily, 
kterých se rovnìž zúèastnili naši nìmeètí pøátelé. Pøíznivé ohlasy pøítomných divákù jsou dokladem toho, že pok-
raèovat v této tradici je prospìšné a úèelné. Právì na tomto klání naši pøevozníci prokázali vytøíbenou zdatnost a 
šikovnost a s pøehledem ve výsledkové listinì zaujali pøední místa.

     Vìøte, že vedení obce dìlá vše pro to, aby získané finanèní prostøedky úèinnì a efektivnì vracela zpìt do roz-
voje soutìsek, což jsem vám nakonec sám osobnì sdìlil pøi rozsvícení vánoèního stromu na první adventní nedìli 
u kostela ve Høensku. Vaše velká úèast na této akci, za úèinného a kvalitního pøispìní našich hasièù je dokladem 
toho, že tuto naši snahu podporujete a berete ji za vlastní. 



-zl-

Oprava Mezenského mùstku dokonèena

nit pochozí podlahu mùstku. Práce byla odvedena a za
složitých povìtrnostních podmínek dokonèena. Mùstek
byl pøedán 6. 12.2016 za pøítomnosti stavebního dozoru
paní Bc. Aleny Bílkové obci do užívání. I tato oprava 
mùstku byla z èásti financována dotací ze Státního fon-
du životního prostøedí  ÈR z projektù pro obce v národ-
ních parcích.  K poskytnuté dotaci z tohoto fondu ještì 
víc, jak 50% z celkové hodnoty opravy zafinancovala 
obec z vlastních prostøedkù. Mezenský mùstek tak bude
od zaèátku pøíští sezóny sloužit turistùm na cestì do 
soutìsek.

Jak jsme již psali v jarním èísle, byla opravena první lávka v Divoké soutìsce, nyní byla dokonèena oprava druhé 
lávky, a to Mezenského mùstku. S opravou mostku zaèala firma Taxus, s.r.o. až poèátkem listopadu po ukonèení tu-
ristické sezóny a musela ji stihnout do 5. prosince tohoto roku. Po nároèném stìhování materiálu a lešení na místo
opravy, které probíhalo za nevlídného poèasí, bylo postaveno složité lešení. Teprve potom mohli pracovníci firmy 
Taxus zaèít s opravou. Museli opravit, nebo vymìnit kovové èásti mùstku, ošetøit proti korozi a potom také vymì-



V sobotu 5. listopadu se konal v Edmundovì soutìsce 
již tradièní závod pøevozníkù o Putovní pohár starosty 
obce Høensko, kteøí po celou sezónu vozili návštìvníky 
v obou soutìskách. Kolem deváté hodiny se zaèali schá-
zet u dolního pøístavištì první úèastníci a fanoušci tìch-
to zajímavých závodù. Postupnì se pøepravovali k hor-
nímu pøístavišti, kde byl start závodu. Letošní poèasí 
bylo ke všem pøítomným vlídnìjší, než loòské. Nepršelo
a zpoèátku i na chvilku vykouklo slunce. U srubové 
stavby se mohli obèerstvit a posilnit. 

Loòský vítìz Tomáš Sabol, který startoval jako druhý, 
svým výkonem dosáhl nejlepšího èasu 5 minut 33 se-
kund, který byl lepší, než ten loòský. Ve druhé kategorii
byl nejlepší Libor Holpuch s dosaženým èasem 6 minut
17 sekund. Proti loòsku ho mìl témìø stejný. 

V deset hodin probìhlo losování poøadí startujících, jak
by mìli vyrážet na start. K našim pøevozníkùm se letos 
pøidali jako loni pøevozníci z Obere Schleuse. 

Závody pøevozníkù v Edmundovì soutìsce

Starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek nejdøíve všechny pøi-
vítal, popøál startujícím hodnì úspìchù v závodu a fa-
nouškùm pøíjemné zážitky. S pomocí pøítomných dìtí a
žen vylosoval poøadí startujících. Prvním startujícím byl 
Vlastimil Marek, za ním loòský vítìz Tomáš Sabol. Me-
zi startujícími nechybìl nejstarší pøevozník Jiøí Rùžicka,
kterému los pøisoudil èíslo 13. Rozhodnì to pro nìj ne-
bylo neš�astné èíslo, protože jeho výsledný èas byl ve 

Obec Høensko

støedu výsledkové listiny jeho kategorie. Startující pøe-
vozníci brali závod velmi vážnì a snažili se do posled-
ních chvil své èasy zlepšit. Nìmeètí kolegové se snažili,
ale protože u nich se nepøeváží s pomocí bidel, ale ve-
sel, tak jim to moc nešlo. Ale ani oni to nevzdávali. 
Startérem a zároveò èasomìøièem byl stejnì jako loni 
JUDr. Zdenìk Pánek. Soutìžící dopluli k vodopádu, kde
ho na krátce spustili a poté se vrátili zpìt. Dosažené èa-
sy byly zaznamenány a závodníci s nejlepším èasem v 
jednotlivých kategoriích se stali vítìzi.

Po skonèení se všichni pøesunuli pøed srubovou stavbu, 
kde starosta JUDr. Zdenìk Pánek oznámil neoficiální 
výsledky a vítìze závodu. Oficiální vyhlášení s pøedá-
ním cen bylo na veèerní taneèní zábavì na Janovì v 
Hotelu U zeleného stromu. Závod se velmi vydaøil a ta-
ké fanoušci si užili jeho atmosféru. Na následující stra-
nì pøinášíme nìkolik momentek ze závodù, které doka-



zují, s jakým úsilím se všichni snažili o zvládnutí trasy.

Závody pøevozníkù v
Edmundovì soutìsce 
jsou závìrem turistické
sezóny už mnoho let.
Od loòska mají dvì ka-
tegorie, aby se vyrov-
naly šance pøevozníkù
na úspìch. Jsou tím i
objektivnìjší. Na pu-
tovních pohárech jsou
zaznamenáni všichni
vítìzové.

-zl-
foto -zl- a Julius Pufler



-zl-
foto -zl- a -jh-

Po jejich vystoupení si opìt vzal slovo starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek, aby vyhlásil oficiální výsledky závodu 
pøevozníkù o Putovní pohár starosty obce Høensko a pøedal ceny vítìzùm. Ve dvou obou kategoriích to byli tito 
pøevozníci:

Zábava k ukonèení sezóny 2016

I. kategorie
1. Tomáš Sabol           èas 5:33
2. Antonín Podaný      èas 5:46
3. Vlastimil Peroutka  èas 6:07

II. kategorie
1. Libor Holpuch           èas 6:17
2. František Halbich      èas 6:44
3. Miloš Vavøièka          èas 7:08

Potom pøenechal parket hudební skupinì U Style, která
hrála bìhem celého veèera.  Ve druhé polovinì veèera 
pøišlo slíbené pøekvapení - vystoupení skupiny Tìžkej 
Pokondr Revival.  Po nich opìt hrála až do konce hu-
dební skupina U Style. Parket byl plný tanèících, kteøí 
se výbornì bavili. Celý veèer bylo výbornì postaráno i 
o obèerstvení. Bylo z èeho vybírat. Zábava se líbila a 
hosté odcházeli spokojení, že se výbornì bavili. Vedení
obce dìkuje manželùm Vechovým, kteøí se svými za-
mìstnanci zajistili pøíjemné prostøedí vèetnì dobrého 
jídla a pití. Zároveò dìkuje i panu Petru Frömmelovi za
zajištìní dopravy.

V restauraci Hotelu U Zeleného stromu na Janovì se 5. listopadu konala zábava k ukonèení letošní sezóny. Starosta
obce JUDr. Zdenìk Pánek krátce pøivítal pøítomné a po jeho krátkém úvodním slovu vystoupily dvì skupiny stepa-
øek z Rùžové.



 Vánoce na Mezné
V sobotu 12. listopadu se v restauraci Hubert uskuteèni-
ly „ pøedèasné vánoce „ kterými se místní obyvatelé a 
chalupáøi louèí se sezónou a chalupáøi odjíždí do svých 
domovù. Tato tradice platí již od 14.listopadu 2009. Do-
poledne muži ozdobili stromeèek a slavnostnì vyzdobili
místnost, kde vánoce probíhají. Veèer se všichni sešli na
slavnostní „ vánoèní veèeøi „ , kterou tvoøil pøípitek, po-

-jh-

užívaly autobusy do nejrùznìjších míst Národního par-
ku Èeské Švýcarsko. Výletù se zúèastnilo celkem 81 
Mezòákù. Nejvìtší poèet výletníkù - 15 byl pøi zaháje-
ní sezóny soutìsek. Od 23.hodiny pokraèovala zábava 

lévka rybí a zelòaèka, vyrobená paní Havlovou, pøinese-
ný a vlastnoruènì vyrobený bramborový salát a øízek, 
smažená ryba èi vinná klobása. Po veèeøi byly rozdány 
drobné dárky, kterými se navzájem anonymnì obdarová-

silvestrovským rejem. Ten byl zakonèen kolem druhé 
hodiny ranní. Druhý den dopoledne byl odstrojen vá-

noèní stromeèek a uklizena vánoèní výzdoba. Tímto
celé „pøedèasné vánoce " skonèily. Rok byl úspìšnì za-
konèen a všichni se tìší na další. 

vají pøítomní. Došlo také ke zhodnocení èinností usku-
teènìných v prùbìhu roku. Oproti roku 2015 se podnik-
lo více výletù, celkem 10. Pro pøepravu se pøevážnì vy-



 Mezinárodní hasièské cvièení v Edmundovì soutìsce

Z èinnosti hasièù

Edmundova soutìska ve Høensku se stala dìjištem me-
zinárodního cvièení jednotky dobrovolných hasièù ze 
Høenska a nìmeckých hasièù FFW Ottendorf. Akce se 
uskuteènila v rámci programu pøeshranièní spolupráce 
INTERREG VA  projektu „Práce hasièù nemá hranice". 
Cílem cvièení a školení hasièù byla souèinnost pøi zá-
chranì osob pøes vodní tok pomocí tyrolského traverzu. 

Tomáš Straka
E-Dìèínsko

Vše zaèalo tím, že dva turisté zabloudili v obci Mezná, 
sešli mimo turistickou stezku smìrem ke kiosku v Ed-
mundovì soutìsce. V nepøístupném terénu si po pádu 
jeden z nich zlomil nohu. Oba turisté se nacházeli na-
proti kiosku v Edmundovì soutìsce na pravém bøehu 
øeky Kamenice. 

Zranìná žena zùstala v nosítkách a byla transportován k
pøístavišti lodí, kde byla naložena na loï a odvezena s 
druhým turistou a se zasahujícími hasièi k dolnímu pøís-
tavišti. Zde byla pøeložena do transportních košových 

Hasièi se posléze museli pøebrodit øekou a poskytli ne-
odkladnou pøedlékaøskou pomoc. Poté vybudovali tak-
zvaný Tyrolský traverz pøes øeku. V nosítkách SKED 
transportovali prvního zranìného. Poté byl i druhý turis-
ta, v celotìlním horolezeckém postroji pøevezen na levý
bøeh. 

nosítek (vany) ukotvené na motorovém koni FFW Otten-
dorf. Poté zranìná turistka byla odvezena asi dva kilo-
metry do Høenska k sanitì. 



 Teoretická èást mezinárodního školení
Pøed cvièením v Edmundovì soutìsce probìhla v hasiès-
ké zbrojnici ve Høensku teoretická èást "Neodkladná 
pøedlékaøská pomoc a spolupráce s Leteckou záchrannou
službou." Tu vedl s velkou profesionalitou její lektor 
Mgr. Martin Kubát. Souèástí teoretické èásti bylo i zdra-

èasné dobì vybavovány vybrané jednotky SDH. Mùže 
pomoci pøi záchranì života, protože nìkdy trvá déle, 
než se ke zranìnému dostane lékaøská pomoc. Lektor

votní školení první pomoci zranìnému pøi zásahu. Byl
probrán zpùsob masáže srdce a umìlého dýchání. To si

mohli hasièi z obou jednotek vyzkoušet. Zároveò si mo-
hli vyzkoušet i pøenosný defibrilátor, kterým jsou v sou-

Mgr. Martin Kubát odpovídal na mnohé dotazy týkající
se použití defibrilátoru. O nácvik masáže projevili zá-
jem i mladí nìmeètí kolegové. Závìrem Mgr. Martin 

Kubát seznámil hasièe se signály pro komunikaci s vr-
tulníkem, aby záchrana byla co nejbezpeènìjší.

-zl-



 Vánoèní strom na Mezné
V sobotu 26. listopadu se sešli obèané a chalupáøi na Mezné, aby spoleènì u „ Kulturáku" rozsvítili vánoèní strom, 
zde rostoucí smrk. Asi 55 pøítomných vyslechlo starostovo krátké pøipomenutí adventu a poté byl krásnì nazdobe-
ný vánoèní strom, za potlesku všech , rozsvícen. Vìtšina lidí se následnì stavila v „ Kulturáku", kde bylo pøiprave-

-jh-

no nejen obèerstvení, které zajiš�ovala obec. Gulášek, koláèky, svaøené víno, grog, ale i další pochutiny, pøinesené 
místními. Hoøící kamna a tím i teplo, vèetnì výzdoby, zajistili manželé Havlákovi. Veèer pøíjemnì probíhal k vše-
obecné spokojenosti do noèních hodin.



V nedìli 27. listopadu, první adventní nedìli se konalo 
slavnostní rozsvícení vánoèního stromu. U kostela èekal
na rozsvícení smrk s vánoèním osvìtlením. Druhý smrk
èekal na nábøeží u obecního úøadu. První byl ozdoben 
do bílé, jakoby zimní barvy, druhý barevnì, vánoènì. 

Rozsvícení vánoèního stromu ve Høensku
Pøed osmnáctou hodinou se všichni shromáždili na pro-
stranství u vánoèního stromu. Všechny pøivítal starosta 
obce JUDr. Zdenìk Pánek. Popøál krásné, pøíjemné a 
klidné Vánoce. Následující ohòostroj rozzáøil oblohu. 

Potom za spoleèného odpoèítávání rozsvítil slavnostnì 
vánoèní strom a pozval všechny na obèerstvení, které 
zajistila obec a pøipravili ho høenští hasièi. 

Pro nejmenší pøipravila obec malé dárky, které jim pøe-
dal u vánoèního stromu starosta obce JUDr. Zdenìk
Pánek. -zl-

Vánoèní atmosféru navozovaly koledy. Letos pøálo po-
èasí. I když bylo chladno, nepršelo. Vùnì svaøeného ví-
na se linula kolem a s vùní guláše lákala úèastníky, kte-
øí na rozsvícení pøišli.

Jako loni si nejmenší pouštìli bludièky po Kamenici s 
pomocí hasièù a pak je doprovázeli s rozsvícenými lam-
piony nejdál, jak to bylo možné. Nìkolikrát bylo slyšet - 
"podívej, ta moje lodièka krásnì pluje, a je první". 



 Hasièská Mikulášská
Již tradiènì probìhla Mikulášská nadílka na hasièské zbrojnici ve Høensku. Od ètyø odpoledne se plnily garáže ma-
lými hasièaty, která (nikdy) nezlobila. Pro dìti byl pøipraven bohatý program her a soutìží, doplnìn hudbou a tan-
cem. 

-jk-

Všichni se skvìle bavili do doby, než se z reproduktorù ozval Mikuláš, že už budou s èertem pøistávat. V jediný 
moment bylo ticho. Rozeznìly se pekelné výbuchy a vrata zbrojnice se zaèala pomalu zvedat. Do hasièárny vlítl 
èert. Ten letos všechny pøekvapil. Nebyl sice nadpøirozené velikosti jako loni, ale rychlost a hbitost mu nechybìla. 
Èert si s nikým hlavu nedìlal, pekelným koštìtem dostali jak rodièe, tak dìti. 

Po malé promlce do 
vrat vstoupili Mikuláš 
s andìlem, aby èerta 
uklidnili. Tomu se sice
moc nechtìlo, ale zlý 
nebyl. Po chvilce sa-
motná pekelná postava
pøivezla na „motoro-
vém koni" balíèky pro
dìti, které postupnì re-

citovaly trojici postav básnièky. Po ukonèení se pomalu 
Mikuláš s andìlem vypaøili, èert ještì chvilku nahánìl 
zlobivé dìti v okolí zbrojnice a pak také sám odletìl, 
pravdìpodobnì jinam, kde dìti zlobí, protože ve Høensku
žádné dìti zasluhující pøikládání pod pekelný kotel ne-
našel. 



 Hoøelo v nedìli i ve svátek

Z èinnosti hasièù

V nedìli 13. 11. pøed ètvrtou hodinou odpolední vyjíždìli høenští hasièi s veškerou technikou k požáru kùlny na 
Novém Svìtì u Rùžové. Na místo se sjely jednotky HZS Dìèín, SDH Labská Stráò a SDH Høensko. Díky vèasné-
mu zásahu a dostatku vody v cisternách, nepøeskoèil oheò na sousední obytnou chalupu.

-jk-

O pár dní pozdìji, 17. 11. ve státní svátek, jednotka Høensko spolu s profesionály z Dìèína a Èeské Kamenice vy-
jíždìla k požáru chalupy na Vysoké Lípì. Zde naštìstí nevznikly velké škody díky duchapøítomnosti majitele ob-
jektu. Listopadová nedìle a svátek opìt navýšila èísla statistik, která potvrdila, že høenská jednotka hasièù má nej-
více výjezdù pro zranìné èi k  likvidaci požáru ve dnech, kdy ostatní užívají tepla u rodinného krbu. 

požár na Novém Svìtì požár na Vysoké Lípì

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Pøejeme pøíjemné vánoèní svátky
všem obèanùm obcí Høensko a Mezná.

a v nadcházejícím roce 2017 
hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti.

Redakèní rada.





Èeské Švýcarsko  – Patnáct tisíc lososù vypustili v uply-
nulém mìsíci adoptivní rodièe a zástupci firemních dár-
cù do Kamenice v oblasti Dolského mlýna. Rybièky o 
velikosti 7 až 10 centimetrù nyní budou zhruba rok do-
rùstat do velikosti, která jim umožní vydat se na cestu 
Labem do Severního moøe a Atlantského oceánu. V dos-
pìlosti, tedy po 3 až 4 letech, se pak Labem èást z nich 
vrátí do Kamenice, aby zde založila novou generaci.

Adoptivní rodièe vypustili do Kamenice tisíce lososù

Správa národního parku Èeské Švýcarsko dìkuje všem 
adoptivním rodièùm, firemním dárcùm a dalším podpo-
rovatelùm Návratu lososù za finanèní pøíspìvky, jakož 
i za pomoc pøi vypouštìní lososù do Kamenice. K vy-
pouštìní dorazilo zhruba pìt desítek adoptivních rodièù,
do vypouštìní se zapojily také dìti z oddílu Junior Ran-
ger (na snímku adoptivních rodièù nejsou zachyceny). 
Zvláštì pak dìkujeme za pøíspìvky a podporu firmám 
2H – Jan Heran (Dìèín), Fjord Bohemia (Praha) a Hotel
Adria (Praha)

a vyhodnoceno. Výsledky zatím nemáme k dispozici. 
Podle neovìøených informací kromì lososù a pstruhù
proplouvala tudy napøíklad i vydra. O výsledku monito-
ringu budeme informovat.

Publikováno z http://www.npcs.cz 
Foto: Tomáš Salov

Do øeky Kamenice bylo v minulém mìsíci umístìno 
unikátní zaøízení na poèítání lososù, kteøí tímto místem
proplouvají na trlištì v horní èásti soutìsek a po vytøení 

Snaha o navrácení lososù, které lidé v první polovinì 
20. století vyhubili, sahá do roku 1998, kdy Èeský ry-
báøský svaz spustil reintrodukèní program založený na 
jarním vypouštìním lososího plùdku. Správa národního 
parku na programu spolupracuje od svého vzniku v roce
2000, v roce 2008 èinnosti smìøující k navrácení lososù
do našich vod ještì zintenzivnila zavedením podzimní-
ho vypouštìní odrostlejších rybièek. Souèasnì reintro-
dukèní program více otevøela veøejnosti a firemním dár-
cùm. Lidé i firmy mohou lososy adoptovat a také se 
úèastnit samotného vypouštìní malých lososù.

Podìkování
Adoptivní rodièe lososù

Dìti byly - již tradiènì - zastoupeny hojnì

Poèítání lososù ve Høensku

se vracejí zpìt na dalekou cestu do moøe. Vše, co proplu-
je tímto zaøízením je speciálním skenerem zaznamenáno -zl-



 Zájezd do vinných sklepù
Ve støedu 16. listopadu uskuteènila obec Høensko, spolu s osadním výborem Mezná, výlet na ochutnávku vín do 
Žernoseckého vinaøství s.r.o. Velké Žernoseky. Zúèastnilo se jí pøes 40 pøihlášených obyvatel a chalupáøù z Mezné, 
Høenska a Janova. Žernosecké vinice pravdìpodobnì založili mniši øádu premonstrátù již v prùbìhu 12. století. 
První písemná zmínka o vinicích pochází z 12. dubna 1237. V záøí 1251 byly Žernoseky prodány duchovnímu øádu
cisterciákù z kláštera Mariazel v Altzellu u Míšnì, kteøí zde vybudovali ohromné sklepní prostory. Ty využívali ke 
zpracování zde pìstované vinné révy. Poté se zde vystøídalo nìkolik majitelù. Po skonèení druhé svìtové války se 
stal vinièní komplex spolu se zámkem státním majetkem jako Státní vinné sklepy a pozdìji jako Výzkumná vinaø-
ská stanice. V roce 1956 došlo k pøejmenování vinaøství na Šlechtitelská stanice vinaøská. 1. dubna 1995 pøechází 
vinaøství do soukromých rukou a vzniká spoleènost Žernosecké vinaøství s. r. o. Vinaøství se zamìøuje z 80% na 
výrobu bílého vína, zbytek 20% tvoøí víno èervené a rùžové. Odrùdy pro výrobu bílých vín jsou Müller Thurgau, 
Ryzlink rýnský, Rulanské bílé, Rulanské šedé, Tramín, Mopr a od roku 2015 Solaris, Johanniter, Savilon. Pro èer-
vené a rùžové víno se zde pìstují odrùdy Modrý Portugal, Svatovavøinecké, Pinot noir, Dornfelder a Rubinet. 

-jh-

Na ochutnávce jsme ochutnali z výše uvedených vín 7 vzorkù bílého a 3 vzorky èerveného vína. Souèástí ochut-
návky byl i raut. Mohli jsme si vybrat z nìkolika druhù sýrù a paštik, masných výrobkù, ovoce. Na závìr bylo po-
dáváno teplé i studené suflé. Navštívili jsme také staré vinné sklepy, kde se z vinné révy vyrábí víno. Sklepy nás 
pøekvapily svou rozlehlostí i krásou. Víno se zde vyrábí jednak v døevených sudech, ale i v nerezových tancích. 

Pøed salónkem v zámku, který je souèástí vinaøství a kde probíhal raut, jsme si prohlédli stará korkovací zaøízení k 
uzavírání lahví a výstavu o vinaøství. Na závìr, pøi odchodu, si v místním obchodì vìtšina úèastníkù zakoupila nìk-
terá výše uvedená vína. Vše se velmi líbilo. 

Žernosecké vinaøství s.r.o. bylo vyhlášeno Vinaøstvím roku 2014 v 6. roèníku prestižní vinaøské soutìže, který vy-
hlašuje Svaz vinaøù ÈR spoleènì s Národním vinaøským centrem a za významné podpory Vinaøského fondu.

pozn. red.



OBECNÍ POLICIE

Poškození pøívozu

Dne 13.listopadu v 15.45 hod. byl vyhoukán sirénou na 
budovì Obecního úøadu Høensko požární poplach. Ho-
øelo v obci Rùžová. Pøi výjezdu požárních vozidel hlíd-
ka obecní policie zajistila bezpeènost a plynulost silniè-
ního provozu tím, že krátkodobì regulovala provoz vo-
zidel na úzké komunikaci mezi Høenskem a Janovem. 
Toto z dùvodu bezpeèného prùjezdu tìžké hasièské 
techniky. 

Dne 28. øíjna pøi pravidelné kontrole nábøeží Obecní po-
licie Høensko zjistila, že lávka pro postižené osoby v 
prostoru osobního pøívozu je nefunkèní. Byla poškoze-
na spínací skøínka, kterou se lávka uvádí do provozu. 
Závada byla nahlášena na Obecní úøad Høensko, který 
tuto lávku provozuje. Bìhem nìkolika dní byla lávka 
odbornou firmou opravena a nyní již zase slouží obèa-
nùm, kteøí ji využívají ke zdolání schodù od pøístavištì 
pøívozu pøi vstupu do obce. 

Dne 17. listopsadu pøi kontrole prostoru mezipásma 
bylo zjištìno nedovolené založení èerné skládky a to 
v podobì pohozených ojetých pneumatik v poètu dva-
nácti kusù. Pneumatik se pachatel zbavil vedle posled-
ní smìnárny u hranice, která již nefunguje. Pachatele 
se nepodaøilo zjistit. Skládka byla nahlášena pracovní 
èetì obecního úøadu, která jí do dvou dnù ekologicky 
zlikvidovala. Téhož dne byla hlídkou obecní policie 
provedena veèerní kontrola prostoru vnitøního Høens-
ka, se zamìøením na úklid v okolí prodejních stánkù 
po ukonèení prodeje. Zjištìné nedostatky v podobì 
nepoøádku za stánky byla s prodejci øešena následující
den, vèetnì okamžitého odstranìní závad. 

Èerná skládka

Požár

Na základì žádosti obce Høensko provedla hlídka obec-
ní policie dne 28. øíjna uzávìru místní komunikace v 
prostoru Mezné. Dùvodem je nebezpeèí úrazu z bortící 
se opìrné zdi u domu è.p. 67. 

Uzavøení komunikace

 Z bloku obecní policie Høensko za období od 28. øíjna do 26. listopadu 2016 

sepsal: str. Tomáš Janovec

Dne 17. listopadu 16.40 hod. byl sirénou na budovì 
obecního úøadu vyhlášen poplach složek IZS. Jednalo 
se o požár budovy v Jetøichovicích. Hlídka OP dìlala 
zelenou vlnu v prostoru køižovatky soumostí Janov 
pro hladký prùjezd vozidel požární jednotky. 

Další požár

Dne 29. øíjna pøi kontrole vodní zóny bylo mezi Høens-
kem a Mezní Loukou zjištìno jedno parkující vozidlo 
ve vjezdu k lanovce, které bylo zablokováno pro zjištìní
totožnosti øidièe a kousek vedle dopravní znaèky B1 
(zákaz vjezdu všech vozidel v obou smìrech) na kraji 
lesa byl zhotovený pelech. Matrace, peøina a polštáø. 
Vedle tohoto lùžka byla vyhozená špinavá košile a 
spodky. Zøejmì zde nìjaký vyèerpaný turista pøespal a 
zapomnìl si po sobì uklidit. Zneèištìní pøilehlého lesa 
bylo nahlášeno strážci NP. který zjednal okamžitou ná-
pravu v podobì odvozu nepoøádku k ekologické likvi-
daci. Øidiè zablokovaného vozidla byl ihned po zjištìní 
totožnosti øešen za pøestupek v dopravì. 

Vodní zóna

Dne 11.listopadu obdržela hlídka obecní policie infor-
maci od místního obèana, že v prostoru pøed bývalou 
restaurací Pegas pálí vietnamští prodejci listí. Po pøesu-
nu hlídky OP na místo bylo zjištìno, že Vietnamci pálí 
smetené listí v plechovce a popel sypou do popelnice. 
Tato èinnost jim byla zakázána, jelikož kouøem zamoøo-
vali okolí. Okamžitì pøestali pálit i zametat. 

Pálení listí

Dne 19. listopadu nahlásil øidiè vozidla Ford-Focus, 
že mu v prostoru Suché Kamenice nìkdo do vozidla 
vnikl a vykradl jej. Z místa však odjel a tím znièil 
všechny možné stopy. Poškozený øidiè byl øádnì po-
uèen o dalším postupu a odjel celou záležitost nahlásit
 na OO PÈR v Dìèínì. 

Vykradené vozidlo

Nový design bezpeènostního pásu:
o 45% ménì nehod automobilù



Narozeniny

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

v prosinci oslaví své jubileum naši obèané

11

Alena Havlová
Alena Tomášková
Stanislav Køížek
Pavel Vitmann
Veronika Chmelíková
Karel Prùcha

Lukáš Bohatý
Oto Riòák
Martina Pilnáèková
Stanislav Tajbner
Helena Peroutková
Beatrice Wellig Bláhová

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 oslaví obèané

Stanislava Frömmelová a Lubomír Stárek
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Socha Sv. Jana Nepomuckého je kompletní
Na sochu Sv. Jana Nepomuckého, která byla restaurovaná v 
prùbìhu  loòského roku, byly nainstalovány nové hlavy an-
dílkù podle fotografie Franze Queissera z roku 1935 (naleze-
né po restaurování sochy). Obec obdržela na jejich zhotovení
dotaci. Socha je tak kompletní, jak tomu bylo v minulosti.

v nedìli 25. prosince od 15. hodin
se bude v kostele Sv. Jana Nepomuckého

konat vánoèní bohoslužba
faráøe Kuby

Vánoèní bohoslužba

Jaroslava Antonová
vedoucí obecního úøadu

Èeské Švýcarsko, 30.11.2016. V uplynulém mìsíci byly v národním parku Èeské Švýcarsko dokonèeny opravy 
dvou mostkù. První se nachází v Kyjovském údolí na Krásnolipsku a leží na pøístupové cestì k Jeskyni víl, která 
je zejména v zimì hojnì navštìvována v dobì, kdy se v ní tvoøí ledové stalagmity o výšce 20 až 50 centimetrù. 
Druhý propustek se nachází na Jetøichovické Bìlé na cestì od Jetøichovic ke Královskému smrku a Dolskému 
mlýnu. Pùvodní - dosluhující i nevzhledný - propustek byl opraven mimo jiné s dùrazem na lepší soulad s pøírod-
ním prostøedím. 

 Opravené mostky v národním parku

Propustek na Jetøichovické Bìlé: Na cestì z Jetøichovic 
k Dolskému mlýnu byl za 275 590,- Kè vèetnì DPH op-
raven propustek pro Jetøichovickou Bìlou. Odstranìny 
byly dožilé ocelové roury, které nahradily roury železo-
betonové. Èela propustku byla upravena do podoby kle-
nutého mostku z pískovcových kvádrù, aby stavba v 
krajinì pùsobila pøirozenìji. Dodavatelem díla je firma 
Radek Dvoøák. Foto: Jan Drozd Publikováno z http://www.npcs.cz

Mostek u Jeskynì víl na Krásnolipsku: V Kyjovském 
údolí probìhla oprava mostku u Jeskynì víl, zejména 
jednoho z jeho pískovcových pilíøù poškozených vodou,
který byl rozebrán, opìtovnì vyzdìn a vyspárován. Mo-
stek obdržel také novou pochozí plochu a zábradlí. Op-
ravu provedla firma SKUPRA DC s.r.o. a správa parku 
na ni vynaložila 241 720,- Kè vè. DPH. Foto: Jan Drozd


