
Zpra odajv

HØENSKA a MEZNÉ

www.hrensko.cz

MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO      ÈERVEN 2017

uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, oznámení ÈEZ, zpráva obecní policie a další

hasièi v Janovské školce - str. 7

plán výstavby obchodního centra s pøístavištìm - str. 5

pomoc hasièù na Pravèické bránì - str. 6

evropští strážci pøírody ve Høensku - str. 5

slavnost v Katedrále sv. Víta - str. 3

Dìtský záchranáøský polygon 
17. èervna 2017 od 15.00 hod.
hasièská zbrojnice Høensko



S vo s slo  taro ty

    dnes již mùžeme spoleènì øíci, že turistická sezona ve Høensku se rozjela na plné obrátky. Dokladem toho je èet-
nost návštìvníkù jak v obci, tak i v soutìskách, kteøí hojnì zaplòují zdejší penziony a pøedzahrádky, i v široké naší 
krásné oblasti. Protože jejich poèet neubývá, spíše postupnì narùstá, logicky se obec zasadila o to, bychom naši 
„lodní flotilu" posílili o jednu pøevozní pramici, kterou jsme v minulých dnech z Mezné, po vyøízení pomìrnì slo-
žitých písemných formalit, spustili do Edmundovy soutìsky. Proto pouze na upøesnìní, v Divoké soutìsce v souèas-
né dobì máme tøi pøevozní pramice a v Edmundovì soutìsce jejich poèet vzrostl na devìt. Jak ukazuje souèasný 
trend v návštìvnosti, v letních mìsících budou plnì využity. 

Vážení spoluobèané,

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

starosta 

    Již nyní mùžeme konstatovat, že zámìr obce zøídit Turistické informaèní centrum rovnìž v naší srubové stavbì v
Edmundovì soutìsce byl správný a navíc potøebný. To nakonec dokladují èísla, nebo� od jeho uvedení do provozu 
dne 22. dubna 2017, do konce mìsíce kvìtna tohoto roku bylo navštíveno 5 640 turisty a spolu s naším turistickým 
informaèním centrem v budovì Obecního úøadu 7 363 turistù. 
    Jistì jste zaznamenali, že v souèasné dobì probíhá rekonstrukce støechy na obecním úøadu, která již byla nutná a 
žádoucí, již z toho dùvodu, že v horním patøe uvažujeme o vybudování zasedací sínì spolu s odpovídajícím záze-
mím a rovnìž archiv, nebo� stávající s omezenou kapacitou je nedostaèující. Abychom mohli tento náš zámìr bez-
problémovì završit, musíme zabezpeèit, aby do tohoto prostoru nyní již narušenou støechou nezatékalo. 
    Taktéž rekonstrukce naší hasièské zbrojnice byla zahájena. Právì na její opravu jsme od Ministerstva vnitra ÈR a
Krajského úøadu Ústí nad Labem získali pomìrnì vysokou finanèní dotaci, která se pozitivnì promítne do ekono-
mického hospodaøení obce. Souèasnì s tím dojde ke kvalitnìjšímu zázemí jejího interiéru a rovnìž vnìjšího prostøe-
dí tak, aby se hasièská zbrojnice stala skuteènì dùstojným reprezentantem Høenska. 
   A nyní k nejzávažnìjší události, která nás v nejbližší dobì èeká. Jde o rekonstrukci „galerií" v Divoké soutìsce, 
na kterou jsme od Ministerstva životního prostøedí ÈR získali finanèní dotaci ve výši 7,9 mil. Kè. K tomuto kroku 
jsme museli nutnì pøikroèit, nebo� stávající pochozové plochy jsou již za hranicí životnosti a pokud by nedošlo k 
vèasné obnovì, hrozilo by zranìní pøíchozích turistù. V souèasnosti stále probíhá nutné schvalovací øízení smìøující
k tomu, aby zmínìná rekonstrukce mohla být zahájena nejpozdìji na pøelomu mìsíce èervna a èervence tohoto ro-
ku. Pùjde o nároènou práci, která bude nutnì vyžadovat omezený pøístup do Divoké soutìsky, o èemž budete vèas a
vyèerpávající formou našimi dostupnými prostøedky informováni. 

Jaroslava Antonová, vedoucí obecního úøadu

Pøání k jubileu

Minulý mìsíc pøijal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek na obecnímu úøadì Vlastimila Paèáka, Emilii Vrzalovou a 
navštívil Hanu Frišovou, kteøí oslavili svá významná životní jubilea. Popøál jim hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti 
a pøedal dárkové koše.



Roèní výroèí otevøení Infocentra ve Høensku

Budova obecního úøadu, která má již novou fasádu, nut-
nì potøebuje také opravu støechy. Ta byla už nìkolikrát 
èásteènì opravena, ale byly to opravy, které byly jen øe-
šením jejího poškození. Proto se zastupitelé rozhodli k 
celkové opravì. Ta zahrnuje výmìnu krytiny, oplecho-
vání, opravu komínù a další. Práce jsou velmi nároèné
vzhledem k velké èlenitosti støechy. Bylo vypsáno vý-
bìrové øízení a jeho vítìz mohl zaèít s opravou. Nejdøí-
ve však bylo nutné odstranit stromy, které byly na ská-
le nad úøadem u vyhlídky, aby v budoucnosti nemohly ,
spadnout na støechu a poškodit ji. Ty odstranila odbor-
ná firma. Obec opravu støechy financuje hlavnì z vlast-
ních zdrojù, z krajských financí má jen malou èást. Op-
rava by mìla být hotová, pokud bude vše probíhat, jak 
má, asi za mìsíc. 

 Oprava støechy obecního úøadu
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European Ranger Kongres 

Ve dnech 9. - 12. kvìtna 2017 se konal v Litomìøicích European Ranger Kongres (Evropský kongres strážcù pøíro-
dy). Zúèastnilo se ho 130 osob z 25 evropských zemí a Austrálie. Šance uspoøádat obdobné setkání je pøibližnì jed-
nou za dvacet let. Souèástí kongresu byly také tøi odborné exkurze do národních parkù v našem kraji. První do NP 
Èeské Švýcarsko, druhá do CHKO Labské pískovce a tøetí do CHKO Èeské støedohoøí. Exkurze do NP Èeské Švý-
carsko vedenou strážci Václavem Nièem a ing. Miroslavem Rybáøem se zúèastnilo padesát osob. Zaèala v srdci NP 
Èeské Švýcarsko, obci Høensko, kde je pøivítala vedoucí obecního úøadu Jaroslava Antonová spolu s dobrovolnými 

hasièi a obecní policií. Navštívili Informaèní centrum, které provozuje Obec Høensko. Spolupráce se sborem dobro-
volných hasièù, obecní policií a také s nìmeckými strážci NP Saské Švýcarsko byly tématy, které byly probrány. 

Na absolvovali plavbu lodí PÈR po Labi a prošli se podle Suché Kamenice v NPR Kaòon Labe 
na Belvedér. Nìkteøí úèastníci využili postkongresové návštìvy Pravèické brány, Edmundovy a Divoké soutìsky. 
Všichni úèastníci vyjádøili obrovskou spokojenost, protože krajina Labských pískovcù jim uèarovala. 

 Suché Kamenici 

 Václav Niè, 
strážce NP Èeské Švýcarsko 



 Mezenské èarodìjnice

V restauraci U kostela pøedstavila firma Top Tank zastupitelùm zámìr vybudovat ve Høensku v mezipásmu nové 
obchodní centrum. Pokud vše pùjde dobøe, mohla by do dvou let stát ve Høensku stavba svìtoznámého architekta 
Vlada Miluniæe, spoluautora Tanèícího domu v Praze. Podle jeho návrhu by ve Høensku mìlo vyrùst 90 metrù 
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Zdroj: http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/na-navrhu-centra-a-pristaviste-ve-hrensku-dela-

svetoznamy-architekt-milunic-20170527.html

dlouhé a 10 metrù široké tøípodlažní obchodní
centrum propojené s pøístavištìm. „Smìrem k
øece s výhledem na Labe kavárny  s možností 
venkovního sezení. V prvním patøe smìrem k 
silnici je výstava na téma lodì a budovy na 
Labi," popisuje svùj návrh Vlado Miluniæ, kte-
rý navrhuje postavit vedle obchodního centra 
a pøístavištì také tøicetimetrovou rozhlednu. 
Kromì toho by mìlo být v nové budovì také 
místo pro zaparkování tøiceti aut. To by moh-
lo velmi ulevit Høensku, které má pøedevším 
v sezónì nedostatek parkovacích míst. Inves-
tora Top Tank èeká ale ještì získávání všech 
potøebných dokumentù. Budou stavìt totiž na 
bøehu øeky, kterou prochází státní hranice, v 
Chránìné krajinné oblasti Labské pískovce v 
tìsném sousedství Národního parku Èeské 
Švýcarsko. Pøesto je optimistická. „Plánujeme
zaèít se stavbou v pøíštím roce, hotovo by mìlo

Nové obchodní centrum s pøístavištìm ve Høensku

být v roce 2019. Pokud vše pùjde dobøe," pøibližuje èasový harmonogram Libor Hammer z firmy Top Tank. 



Tøikrát tøináctého 
Vìtšinou píši èlánky každý zvláš�, tentokrát však udìlám výjimku. To, co se událo v jeden den, nelze napsat jed-
notlivì. Na datum sice ne v pátek, ale v sobotu tøináctého se odehrálo hned nìkolik událostí, které stojí za zmínku. 
Bìhem nìkolika hodin se udály zásahy, u kterých nechybìli ani høenští hasièi. Již brzy ráno vyrazila naše hasièata 
na první letošní soutìž v požárním sportu do Jílového u Dìèína, všechna natìšena poprat se o medaile jako v loòs-
kém roce. Vedoucí mládeže a pøítomní høenští hasièi však nemohli tušit, že v prùbìhu soutìže, kde každé družstvo 
bojuje o drahocenné vteøiny, se na pøilehlé komunikaci stane dopravní nehoda. Høenští dobrovolníci ihned vybìhli 
k havarovanému vozu, posádce poskytli pøedlékaøské ošetøení, a vozidlo zajistili proti požáru do pøíjezdu profesio-
nálù HZS Dìèín. Doslova ve stejný èas, kdy naši chlapi pøedávali místo nehody, zaèíná houkat siréna ve Høensku. 

"Kolaps muže na Pravèické bránì" zní v mobilních za-
øízeních všem výjezdovým hasièùm. Tatra vyjíždí ze 
zbrojnice prakticky zároveò jako kluci s Arem z Jílové-
ho. Turista ze Singapuru se nachází na nejvyšší vyhlíd-
ce Pravèické brány. Z dùvodu zúžené cesty od Tøech pra-
menù, kde Tatra neprojede, nechá projet dál do lesa te-
rénní Aro, které urychlí transport. Po kontrole pacienta 
ze Singapuru je pøivolána helikoptéra a muž byl trans-
portován do nemocnice. Po odletu LZS se propocená 
jednotka hasièù spolu s pozemní ZZS vrací zpìt k vo-
zidlùm a Aro se vrací do Jílového, kde již èekají naše 
malá hasièata na odvoz na základnu. 

Jak se øíká, do tøetice všeho dobrého... Po „nabytém dni" se dozvídají rodièe i hasièi: ÈEKÁME NA VÁS, VEZE-
ME DVÌ ZLATÉ A JEDNU STØÍBRNOU! 

Nevím, jestli nìkdo nìkdy zažil ten pocit, ale v pozici maminek dìtí bych být nechtìl. Fandit dìtem, držet jim palce
a zároveò se strachovat o muže, který je 10 metrù pod vrtulníkem s nosítky? No nevím.



Vše dobøe dopadlo, nejsladší odmìnou jsou urèitì výsledky pøípravky a staršího družstva za první místo a mladšího
za místo druhé. Po pøíjezdu na základnu se hasièata s dospìláky podìlila o celodenní zážitky a vzájemnì si pogra-
tulovali jako rovný s rovným. Hrdost a píle všech byla v sobotu 13. na místì. 

-jk-

27.05.2017 16:17 Ústecký kraj Velmi nároèný zásah za sebou mají záchranáøi a hasièi na Dìèínsku. Krátce po so-
botní ètvrté hodinì odpolední vyjeli do Høenska, kde ve velmi tìžko pøístupném terénu spadl pøibližnì z desetimet-
rové výšky do koryta Kachního potoka muž a vážnì se zranil. 

Na místo také pøiletìl vrtulník z Ústí nad Labem, ze kterého se spustil na øímsu záchranáø, který se dále k paciento-
vi musel slanit. Další záchrana v podobì hasièù pøišla jinou cestou, ze které se také ke zranìné osobì hasièi-lezci 
slanili. Po ošetøení mìl být pacient v podvìsu pod vrtulníkem transportován z místa pádu. Tento pokus byl z dùvo-
dù špatného terénu neúspìšný a muže museli hasièi dopravit na jiné místo, ze kterého již byl pacient pomocí vrtul-
níku transportován do nemocnice. Tento zásah byl velmi nároèný jak pro hasièe, tak i pro záchranáøe. Celá akce 
pro záchranu muže trvala pøes tøi hodiny. 

Høenští hasièi spolu s vedoucími mládeže provedli v 
pátek 19. kvìtna ukázku hasièské techniky pro janovs-
kou školku. Dìti s radostí oèekávaly v 10:00 hodin u 
mlýna pøíjezd hasièské techniky (pøi dojezdu na místo 
pod „majákem" dìti mávaly a vítaly naši jednotku). Po 
pøivítání jsme jim ukázali, jak vypadá skuteèný zásah z 
požární hadice, jak se jezdí Arem v terénu nebo jak se 
správnì používá páteøová deska. Dìtem se vše moc líbi-
lo a od onoho dopoledne chtìjí být všechny dìti hasièi, 
teï už záleží jen na rodièích, jak se s pøáním svých rato-
lestí vypoøádají... 

Tøíhodinový zásah hasièù v Soutìskách

 Tomáš Straka 
E-Dìèínsko 

Ukázka v Janovské školce 
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KONCERT DECHOVÉ HUDBY

v sobotu 17. èervna 2017 od 14.00 do 17.00 hodin

ZVEME VŠECHNY, JEŽ MAJÍ RÁDI ŽIVOU HUDBU

na námìstí u kostela vystoupí:

18. roèníku Mezinárodního hudebního festivalu 2017

14:00 - 14:45 Dechový orchestr mesta Hradce Králové 
a mažoretky TK Rytmus Roudnice n.L. 

15:00 - 15:45 Dechový orchestr ZUŠ Litvínov 
a mažoretky TK Rytmus Roudnice n.L. 

16:00 - 16:45 Orkiestra Deta Gminy Dopiewo a mažoretky - Polsko 



OBECNÍ POLICIE
Z bloku obecní policie Høensko od 29. dubna 2017 do 18. kvìtna 2017

Janovský trhák

Dne 30. dubna v odpoledních hod. požádala o pomoc 
obsluha parkovištì v prostoru nábøeží, kdy nespokojený
øidiè údajnì na obsluhu najíždìl. Pomocí zvukové a 
svìtelné výstrahy se hlídka dostavila na místo, ale øidiè 
již ujel do SRN. Ke zranìní obsluhy naštìstí nedošlo. 
Tentýž den v 16:00 hod. požádal o pomoc øidiè linkové-
ho autobusu Buslinne. Nesprávnì parkující øidiè zablo-
koval toènu autobusu na Mezné a autobus se nemohl 
otoèit. Po pøíjezdu hlídky obecní policie na místo byla 
bìhem nìkolika minut situace vyøešena a linkový auto-
bus mohl pokraèovat v obslužnosti obce. 

Žádost o pomoc

Dne 1. kvìtna provedla hlídka obecní policie kontrolu 
odstavných ploch v obci a bylo zjištìno, že tyto plochy 
jsou ohranièeny nevzhlednými pásky z umìlé hmoty a v
nìkolika pøípadech tyto pásky vlají ve vìtru až do profi-
lu chodníku a vozovky. Po upozornìní provozovatelù 
tìchto odstavných ploch byly postupnì tyto pásky vy-
mìnìny za øetízky. 

Nevzhledné pásky

Dne 29. dubna hlídka Obecní policie Høensko zabezpe-
èovala veøejný poøádek v prùbìhu cyklistického závodu
do vrchu „ Janovský trhák," kde startovali i úèastníci ze 
SRN. Veøejný poøádek nebyl v prùbìhu závodu narušen
a prùjezd linkového autobusu byl zabezpeèen hlídkou 
obecní policie. 

Dne 7. kvìtna pøi kontrole veøejného poøádku. ve vnitø-
ním Høensku bylo zjištìno, že na tržnici pøed domem 
è.p. 21 je na prodejním stánku nevzhledná modrá plach-
ta a zboží zasahuje do profilu chodníku. Dále zde pro-
dejkynì pouští silnou reprodukovanou hudbu, která ruší
okolí. Dùraznou výzvou hlídka OP pøikázala prodejkyni
okamžite odstranit výše uvedené závady ve stánkovém 
prodeji. Výzvì hlídky OP Høensko bylo uposlechnuto a 
závady byly odstranìny. Tentýž den se na hlídku OP 
obrátila turistka z SRN se žádostí o pomoc pøi reklama-
ci zboží, zakoupené elektroniky na tržnici ve Høensku. 
Po pøíjezdu hlídky k prodejnímu stánku se ukázalo, že 
nakupující nemá paragon ke zboží, který je nutný pøed-
ložit pøi reklamaci zakoupeného zboží. Protože prodej-
kynì tvrdila, že toto zboží neprodala, nemohla být rek-
lamace uznána. 

Veøejný poøádek a neoprávnìná reklamace

Dne 3. kvìtna pøi kontrole nábøeží byla zjištìna reklam-
ní cedule typu „A" umístìna na obecním chodníku. Jeli-
kož provozovatelka novì vzniklé provozovny hlídce 
obecní policie nepøedložila øádné povolení od obce k 
záboru chodníku, byla jí uèinìna výzva k odstranìní ce-
dule . Výzvy uposlechla. Tentýž den pøi kontrole Mezní
Louky a Mezné byl zjištìn autobus plný polských turis-
tù, jak uhání pøes dopravní znaèku B5 z Mezní Louky 
na Meznou. Hlídce obecní policie se podaøilo autobus 
vèas zastavit a pøesmìrovat zpìt na parkovištì za Hote-
lem Mezní Louka, kde mohou parkovat i autobusy. 

Nepovolená reklamní cedule a autobus v zákazu

Dne 1. kvìtna v 15:00 hod. hlídka obecní policie øešila 
obèana SRN, který ležel na silnici v prostoru mezipás-
ma a nebyl schopen vlastního pohybu. Byl však pøi vì-
domí a zjevnì zranìn nebyl. Hlídka OP mu poskytla 
první ošetøení a muže pøemístila z jízdního pruhu na 
travnatou plochu pøíkopu. Jelikož nebylo zcela zøejmé, 
zda jde o požití alkoholu, nebo o závažné onemocnìní, 
byla pøivolána lékaøská pomoc, která muže odvezla na 
další zkoumání do nemocnice Dìèín. 

Ležící muž

Dne 14. kvìtna v odpoledních hodinách požádala o po-
moc obsluha parkovištì WC ve vìci nìmeckého øidièe 
osobního vozidla, který naboural vozidlo Ford Escort 
ženì, pracující jako èíšnice ve vnitøním Høensku. Zpù-
sobená škoda byla nìmeckým turistou vyrovnána na 
místì. 

Nabourané vozidlo

Dne 15. kvìtna v odpoledních hodinách byla pøi kon-
trole vn. Høenska pøistižena skupinka vietnamských pro-
dejcù sedících na chodníku a hrajících karty. Pøi pøíjez-
du hlídky OP na místo se Vietnamci rozprchli a na mís-
tì zùstal provizorní stolek a karty. Stolek byl zlikvido-
ván a karty jsou uloženy jako nalezená vìc. 

Karban

Dne 18. kvìtna øešila hlídka OP Høensko spor mezi 
dvìma vietnamskými prodejci, kteøí si bouchali do aut a
vyhrožovali si navzájem, vèetnì svých manželek a ro-
din. Situaci se podaøilo zklidnit, i když každý z nich 
tvrdil, že se toho druhého bojí. Oba však byli velice bo-
jechtiví a útoèní. Pomocí pøekladatele se podaøilo zjis-
tit, že se jedná o starý spor nìkolik let, ještì z Vietna-
mu, kdy si babièka jednoho odmítala vzít bratrance toho
druhého a ještì ke všemu zlému oba dva prodávají boty,
což je tìžká konkurence. Obìma bojovníkùm bylo do-
poruèeno, aby si své rodinné spory øešili doma ve Viet-
namu a tady se vìnovali pouze øádnému obchodu. Ke 
škodì na vozidlech nedošlo. 

Staré spory

sepsal: str. Tomáš Janovec



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 svá jubilea naši obèané

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

narozeniny oslaví obèané

JUDr. Zdenìk Pánek, Vratislav Èíla
Miroslav Pilnáèek

Martin Hricák
Jaromír Kratochvíl
Eliška Frömmelová
Vladimír Buryánek
Tomáš Malina
Petra Barvínková
Markéta Podaná
Michaela Køížková
Cong Hung Nguyen
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 29. èervna 2017

Dr. Ing. Erich Julius Clar 
Dr. Ing. Erich Julius Clar, se narodil 23.10.1902 ve Høensku, konkrét-
nì v è. 84 („Kandler"). Vystudoval na univerzitì v Drážïanech, kde 
také pùsobil. Podotknìme, že v té dobì ještì neexistovala ani silnice 
mezi Dìèínem a Høenskem, a Drážïany tak byly pøirozeným spádo-
vým mìstem pro tamního èeského Nìmce. Aby si nezadal s nastupu-
jícím režimem, pracoval od roku 1933 radìji ve svém rodném Høens-
ku è. 135 (bývalá „Jitøenka") ve své soukromé laboratoøi. Byl jeden 
z mála vìdcù, kterému to nacisté umožnili. Zároveò byl habilitován 
na pražské nìmecké technice. Z jeho soukromé laboratoøe vzešla øada
dùležitých prací o polycyklických aromatických uhlovodících (zakla-
datel nanotechnologie). V roce 1946 pak Clar odešel na Univerzitu v 
Glasgow. Tam se dále vìnoval polycyklickým uhlovodíkùm a studo-
val mimo jiné i jejich karcinogenitu v cigaretovém kouøi. Zemøel 
27.3.1987 v Esteponì španìlské pøístavní obci nacházející se na
jihozápadním pobøeží Andalusie. Je škoda, že jméno tohoto badatele 
zmizelo, tak jako mnoho jiných, z èeského povìdomí. 

-zl-
zdroj: Günther Böhm, 

http://www.chem.gla.ac.uk/staff/alanc/clar.htm
http://www.chemie.de/lexikon/Erich_Clar.html

V Dìèínì dne 18.5.2017

v lokalitì:      Høensko - èásti obce: Høensko na tìchto odbìrných místech: è.p.:/è. orient.:

dne: 21.06.2017 od : 07:30 hod do : 13:00 hod. 
2/5, 4, 6, 74/9, 79, 81, 81/11, 85, 87, 115, 136, 155, 158

dne: 19.06.2017 od : 07:00 hod do : 18:00 hod.
144, 147, 148


