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S vo s slo  taro ty

    v této dobì, kdy se Vám svìøuji svým pøíspìvkem, je prakticky každý den jak ve Høensku, tak na Mezní Louce a 
Mezné mnoho turistù, kteøí k nám pøijíždí z rùzných koutù svìta. Registruji, že se stírají rozdíly mezi všedními dny 
a víkendy, což je nepochybnì pro místní podnikatele a nakonec i pro naši obec z hlediska ekonomiky velmi pøízni-
vé. Z tohoto pohledu mùžeme naši snahu o „zviditelnìní" Høenska všemi možnými formami propagace oznaèit za 
správnou a prozíravou. Tomu nakonec nasvìdèuje mimo jiné skuteènost, že cestující letadly Travel Service se od 
letošního roku v pohodlí svého sedadla mohou detailnì seznámit s existencí Pravèické brány a našich soutìsek. 

Vážení spoluobèané,

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

JUDr. Zdenìk Pánek 
starosta 

    Jsem uprímnì rád, že v porovnání s loòskou sezónou je návštìvnost soutìsek za mìsíc èervenec opìt vetší, dosud
 o více jak 20 000 tisíc osob, což je velmi pøíznivé, zvláštì proto, že v polovinì uplynulého mìsíce byly zahájeny 
rozsáhlé práce spoèívající v radikální opravì galerií na pøístupové cestì z Mezní Louky po horní pøístavištì v Divo-
ké soutìsce. Ze strany obce jde o nezbytný krok, který bude všemi návštìvníky nepochybnì ocenìn již pøi zahájení 
turistické sezóny v roce 2018. Práce na nich, jež potrvají po dobu pìti mìsícù, vyústí v to, že celá turistická cesta na
pravobøežní èásti øeky Kamenice až k nástupišti bude usmìròována døevìným zábradlím a pochozové plechy galerií
 budou rovnìž nahrazeny døevem. Jde o pøírodní materiál, který do této krásné lokality patøí a nahradí tak již zasta-
ralé a mnohdy nebezpeèné kovové prvky. Ujiš�uji Vás, že s pracovním postupem zhotovitele díla Vás budu pravi-
delne, a to i obrazovì, informovat. 
    Jistì jste si povšimli, že zanedlouho støecha naší radnice bude mít novou kvalitní krytinu, opraveny komíny a 
støešní okna, takže již nebude hrozit, že do budovy, tak jak tomu bylo dosud, by zatékalo. 
    Rovnìž oprava naší hasièské zbrojnice pokraèuje podle schváleného harmonogramu. Dojde ke zkvalitnìní její 
funkènosti a interiérového zázemí spolu s novým „vnìjším kabátem". Je jen dobøe, že obec se aktivnì podílela na 
získání pomìrnì vysoké finanèní èástky urèené na tuto opravu, když po jejím ukonèení naši hasièi pro svoji èinnost
získají ještì lepší a kvalitnìjší zázemí. O tom, že si zrekonstruovanou budovu zaslouží, netøeba pochybovat. 
   Pøibližnì za mìsíc bude zahájena oprava cesty na Mezné od bývalé školy smìrem k soutìskám, jejíž historický 
ráz však bude zachován. Až se pøiblíží její oprava, budou všichni obyvatelé a chalupáøi v této èásti naší obce vèas a 
dostateèným zpùsobem informováni. 

Jaroslava Antonová, vedoucí obecního úøadu

Pøání k jubileu
Minulý mìsíc pøijal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek na obecním 
úøadì Alenu Paèákovou a Karla Zachulu, kteøí oslavili svá významná 
životní jubilea. Popøál jim  hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti a pøedal
dárkové koše.

   V této souvislosti bych Vás všechny obyvatele chtìl pozvat na slavnostní otevøení novì zbudovaného altánu v Ed-
mundovì soutìsce, které se bude konat v sobotu 12. srpna v 11. 00 hod. Dle mého názoru jde o velmi zdaøilé dílo 
Ing. Václava Baòky, jež svým charakterem a pojetím bude nepochybnì dùstojnou souèástí našich soutìsek. 
   Zcela na závìr vzpomeòte na období druhé poloviny srpna 2002, kdy naši obec zasáhly nièivé povodnì. Ve svém
záøijovém pøíspìvku „15 let poté" se s tehdejšími pamìtníky této události o jejich osobní postøehy podìlíme. 

Fotografii pana Karla Zachuly bohužel nemáme k dispozici kvùli poruše 
fotoaparátu. Panu Zachulovi se omlouváme.

-zl-



Uzavøení stezky k Divové soutìsce
Vzhledem k nutné rekonstrukci pøístupové stezky k hornímu pøístavišti Divoké soutìsky, byla obec Høensko nuce-
na uzavøít úsek ve smìru z Mezní Louky od Rozcestí (modrá se žlutou) od 18. èervence 2017 do konce tohoto ro-
ku. Je to nutné nejen kvùli probíhajícím pracem, ale i bezpeènosti. Jsou opravovány úseky, které nejde nijak obejít.

Obec Høensko

Provoz lodièek v Divoké soutìsce je však i nadále zachován s nástupem a výstupem v Dolním pøístavišti. 

Jako formu omluvy za toto nepohodlí Vám pøi zakoupení jednosmìrné vstupenky nabízíme zpáteèní jízdu zdarma. 
Jedná se tak o okružní jízdu Divokou soutìskou. Dìkujeme za pochopení.



V sobotu 15. èervence koneènì pøijelo léto na Meznou. Pøedstavovala ho Baruška z penzionu Na Vyhlídce. Za ob-
vyklých zvukù trumpet a frkaèek pøevzala od loòského léta Esterky symbol léta a po rozdání cukrovinek, pozvala 
všechny dìti na zmrzlinu. 

 Vítání léta na Mezné

-jh-

Mezi tím pokraèovala zábava. Poèasí opìt ukázalo svoji nevlídnou tváø a pøesto, že v prùbìhu dne bylo sluneèno, 
od 17. hodiny až do noèního èasu pršelo. Avšak díky obìma postaveným stanovým pøístøeškùm se dalo pøežít. 

Hudbu obstarala skupina KKB, pojízdný bar místostarosty pana Havla byl k dispozici. Chutnala škvarková poma-
zánka a vuøtguláš od paní Alenky Havlové. Dìkujeme za vuøty, které zajistil pan Basl. V prùbìhu veèera došlo i na

tanec. Obrovským úspìchem bylo vystoupení pìvecké-
ho sboru mezenských mužù ve vojenských uniformách.
Zábava byla ukonèena hodinu po pùlnoci. Druhý den 
byl celý prostor uklizen a vzhledem k novì zakoupené-
mu skladu, který poøídila obec Høensko, celý úklid netr-
val ani hodinu a všem „ pomocníkùm" ulehèil práci. 



Ve støedu 5. èervence se nás vìtšina sešla u „ Kulturáku" na Mezné, abychom spoleènì pøipravili vojenskou polév-
ku podle staré uherské kuchaøky. Týden pøed tím jsme se podle pokynu Pepy dohodli, co kdo donese. 

 Bratrská polévka

-jh-

I v minulosti platilo, že do polévky se dávalo vše, co 
vojáci pøinesli. Vaøení se ujal odborník Karel. Do kotlí-
ku dal na omastek, pokrájenou cibuli, pøinesené maso, 

du. Po urèité dobì polovinu odebral, do zbylého obsahu,
pøidal keèup, vodu a na zahuštení proso a jáhly. Vše do-
bøe provaøil. První dávka se snìdla velmi rychle a na 
rozdíl od pùvodní skepse byla polévka opravdu výbor-
ná a všem chutnala. Totéž pak udìlal kuchaø s druhou 
polovinou polévky a i ta zmizela bìhem chvilky. Bylo 
vydáno celkem 50 porcí. Akce „ Bratrská polévka" se 
opravdu vydaøila. klobásy a špek. Po vysmahnutí pøidal pokrájené mrkve,

papriky, rajèata, brambory, okurky, vajíèka, citron a vo- -jh-



Naše cesta zaèala v Dìèínì, jeli jsme vlakem do Prahy, kde jsme pøestoupili na vlak do Budejc. Cesta nám utíkala 
rychle a v pohodì. Po pøíjezdu jsme jeli na náš kemp, kde jsme postavili stany. Pak jsme se autobusem dopravili k

 Hasièata na výletì v jižních Èechách 

paní Miladì Havlicové, která nám vlastnoruènì ušila hasièský prapor. Pøijeli jsme jí podìkovat a pøedat vìcný dar.
Byla ráda, ale nejvìtší radost mìla, že nás pøijelo tolik a øekli jsme jí to krásné DÌKUJEME! Babièka nám ještì 

ukázala historické hasièské album, kde ona byla hasiè-
kou, a povyprávìla, jak šel èas s hasièi v její obci. Když 
jsme odcházeli na autobus, všem nám mávala, dokud 
jsme nezašli za roh. Druhý den, jsme naplánovali výlet 
na zámek Hluboká. Byla by škoda nenavštívit nejkrás-
nìjší zámek u nás. Dìtem se to moc líbilo, nìkteré si na-
koupily suvenýry. Jelikož bylo veliké vedro tak jsme pro
nì mìli pøekvapení, a to v podobì koupalištì, kde se dì-
ti malé i velké, vyøádily na toboganu. Veèer jsme si 
ukuchtili veèeøi na ohni, všechno se snìdlo a ani déš� 
nás nezastavil. Ráno už bylo zase krásnì, tak jsme osu-
šili stany, vykoupali jsme se ve Vltavì a pomalu zaèali 
balit a uklízet stany tak, abychom stihli vlak domù. 
Když jsme dorazili do Dìèína, rodièe si vzali své dìti, 
které byly i po té cestì ve vedru vysmáté a š�astné. 

Lenka Leznová

Velké podìkování patøí všem, kteøí nám dali penìži-
té dary, bez nichž by se neuskuteènilo naše osobní 
podìkování. 



Z èinnosti hasièù

-zl-
zdroj: www.edecinsko.cz, fota ilustraèní

Tentokrát pøinášíme informace o zásazích našich hasièù, jak se o nich psalo v médiích. Konkrétnì na internetu na
webu www.edecinsko.cz.

 Høenští hasièi v zasahovali

28.07.2017 13:00 Skvìlá souhra dobrovolných hasièù z obce Høensko a záchranáøù se odehrála pøi záchranì starší-
ho muže po kolapsu ve vyhledávané turistické oblasti Høenska. Hasièi pacienta pøevezli lodièkou a dále ho pìšky 

29.7.2017 19:56  Mezi Dìèínem a Høenskem došlo v sobotu okolo páté hodiny odpolední k dopravní nehodì auta
a motorky. Na místo vyjeli hasièi a záchranáøi. Silnice byla pøibližnì pùl hodiny zcela uzavøena. Motorkáøe odvez-
la záchranná služba k ošetøení do nemocnice. Karambol je nyní v šetøení. 

1.8.2017 17:08 Asi 300metrù od Pravèické brány uvízl ve skále turista, který šel mimo vyznaèené cesty. Hasièi na
místo vyjeli v nedìli, kolem sedmé hodiny veèerní. Zásah trval do pozdních veèerních hodin. Hasièi-lezci se k 
uvízlému muži slanili. Muž byl naštìstí nezranìn, utrpìl pouze drobné odøeniny. Na místì zasahovali místní hasièi 
Høensko a profíci z Dìèína. 

trasou dlouhou pøibližnì kilometr a pùl pøepravili k sa-
nitnímu vozu. Celou dobu se o muže starali záchranáøi. 

3.8.2017 19:57 U kopce zvaný Dubák, nedaleko Malé Pravèické brány došlo ve støedu, okolo šesté hodiny odpo-
lední ke kolapsu mladé ženy. Na místo okamžitì vyrazili záchranáøi a také hasièi Høensko. Osmnáctiletá turistka 
byla hasièi dopravena (cca dva kilometry pìšky) k hasièskému vozu a dále pøevezena (cca ètyøi kilometry) k sanit-

nímu vozu. Než se hasièi k turistce dostali, museli ujít skoro dva kilometry pìšky a to do prudkého kopce i s vyba-
vením. Pacientka byla následnì sanitkou pøepravena k ošetøení do nemocnice. Hasièi v okolí zasahovali také v pá-
tek a v nedìli, vždy u podobných pøípadù. 

Jak je vidìt, naši hasièi jsou v oblasti kolem Høenska nepostradatelnou jednotkou, která zasahuje v jakýkoli èas i
hodinu, bez ohledu na poèasí a své soukromí. V tomto èlenitém terénu nahrazují i práci horské služby.



 
Závod byl zpestøením všedního letního dne pro turisty i
návštìvníky.

V úterý, 27.6. 2017, probìhl v brzkých ranních hodinách øízený shoz nebezpeèného skalního bloku, který se nachá-
zel ve výšce zhruba 40 metrù nad Gabrielinou stezkou v oblasti Køídelních stìn. Skalní blok o objemu cca 25 metrù
krychlových a hmotnosti zhruba 60 tun uvedli kontrolovanì do pohybu pracovníci dodavatelské firmy Strix Cho-
mutov pomocí pneumatického klínu a mechanické páky. Po uvedení do pohybu se kámen témìø okamžitì rozpadl 
na písek a drobnìjší kameny, sypký materiál se sesunul do údolí a èásteènì zasypal také Gabrielinu stezku. Po dobu
provádìní shozu od 5.30 do 9.00 byla Gabrielina stezka pro návštìvníky zcela uzavøena. 

Poznámka redaktora: tato dùležitá událost se bohužel nevešla do minulého vydání Zpravodaje, proto ji pøinášíme 
až dnes

Øízený shoz nebezpeèného skalního bloku 

Správa národního parku Èeské Švýcarsko vybrané skal-
ní objekty prùbìžnì monitoruje v místech, kde hrozí 
zvýšené riziko pro návštìvníky parku nebo obyvatele 
pøilehlých obcí. V pøípadì pochybností o jejich stabilitì 
zadává zpracování geologických posudkù. Na základì 
výsledkù pak rozhoduje, zda provede sanaèní zásah, pøí-
padnì odstranìní rizikových skalních objektù. Gabrieli-
na stezka je jednou ze dvou pøístupových cest k Pravèic-
ké bránì a každoroènì tudy projde více než sto tisíc náv-
štìvníkù. Místo zasažené øízeným shozem bylo neprod-
lenì zprùchodnìno a návštìvníci zde již nenarazí na 
žádné omezení. Samotné kontrolované øícení trvalo mé-
nì než 30 sekund. Bìhem dalších dvou hodin probíhalo 
doèištìní a úklid místa prací.

-zl-
publikováno z: http://www.npcs.cz), foto Václav Sojka

Závod Carbage Run Edition 2017
V Evropì se konají závody pod názvem Carbage Run. Letošní Carbage Run Edition 2017 v délce 2500 km zaèal v 
Drážïanech 7. srpna a konèí 11. srpna v národním parku Triglav ve Slovinsku. „Krásné trasy podle rùzných zemí! 
Vìtšina silnic s nádhernými výhledy. Ukážeme vám místa, která jste nikdy nevidìli!„ píše se na oficiálních interne-
ových stránkách. Trasa prvního dne procházela i Høenskem. Kolona projela kolem obecního úøadu, celou obcí a po-
kraèovala dál do Polska. Na støechách mìla rùzný náklad. Cyklistu, postel, opici a další. 
Program je následující: 
Den 1 - z Drážïan do polských Katovic
Den 2 - z Katovic do Nitry
3. den - z Nitry na Balaton, v Maïarsku
Den 4 - z Balatonu do Rijeky, Slovinsko
Den 5 - z Rijeky do národního parku Triglav, Slovinsko

-zl-





OBECNÍ POLICIE
Z bloku obecní policie Høensko od 30. kvìtna do 13. èervence 2017

Zneèištìní vozovky a zábradlí

Dne 3. èervna 2017 hlídka Obecní policie Høensko obdr-
žela zprávu, že se stala v úseku Høensko-Mezní Louka 
dopravní nehoda, pøi které vozidlo sjelo do pøíkopu a 
skonèilo na boku. Na místì byla posádka vozu dva muži
a jedna žena a tvrdili, že nemají žádné zranìní. Na mís-
to byla pøivolána Policie ÈR dopravní nehody a SDH 
Høensko. Hlídka OP v místì zajistila bezpeènost a ply-
nulost silnièního provozu. 

Dopravní nehoda

Dne 6. èervna hlídka Obecní policie Høensko nahlásila 
ØSD nebezpeèné díry na komunikaci v blízkosti zboøe-
niny U Ria. Zodpovìdný pracovník pøislíbil opravu vo-
zovky v co možná nejkratším termínu.

Nebezpeèné díry na vozovce

Dne 31. kvìtna hlídka obecní policie obdržela zprávu, 
že na soumostí na Janov došlo k mimoøádné události,
a to k pádu barev z korby vozu stavební firmy. Hlídka 
obecní policie informovala o události správce komuni-
kace SÚS Dìèín a požádala jej o zajištìní úklidu vozov-
ky. Hlídka též vydala pokyn posádce vozu k úklidu vo-
zovky pomocí lopat a zábradlí. Po celou dobu úklidu 
hlídka v místì dohlížela na bezpeènost a plynulost sil-
nièního provozu, aby do místa zneèištìní nikdo nevjel.

 
hlídkou OP øádnì zadokumentovány pro jednání pøed 
pøestupkovou komisí Magistrátu v Dìèínì. 

Dne 16. èervna nahlásil øidiè autobusu ze SRN, že se jim
ze zájezdu ztratila žena kolem 60 ti let a že jí již pùl ho-
diny hledají. Hlídka obecní policie se vydala tuto ženu 
hledat, a to jak podle popisu obleèení, tak i za pomocí 
megafonu ve služebním vozidle. Žena byla asi za pùl 
hodiny hlídkou nalezena a poté dopravena k zájezdové-
mu autobusu. Žena své konání omlouvala tím, že je zde
poprvé, a že nevìdìla, jak se dostat k autobusu. 

Ztracená turistka

Dne 6. èervna byl hlídce Obecní policie Høensko nahlá-
šen uvolnìný kryt šachty na pitnou vodu v prostoru ná-
bøeží. Hlídka OP ve spolupráci s obsluhou parkovištì 
kryt nasadila zpìt tak, aby již nedošlo k jejímu uvolnìní. 

Uvolnìný kryt šachty

Dne 25. èervna požádal o pomoc hlídku OP Høensko 
provozní restaurace ve Høensku ve vìci malého nákla-
ïáku, který projíždìl kolem, srazil mu sluneèník a poš-
kodil fasádu domu. Hlídka obecní policie øidièe vypát-
rala a pøikázala mu dostavit se na místo události a do-
jednat s poškozeným likvidaci zpùsobené šklody. Pøíka-
zu bylo uposlechnuto. 

Bezohledný øidiè

Dne 29. èervna požádala o pomoc hlídku Obecní policie
Høensko Policie ÈR, a to ve vìci totální uzávìry vo-
zovky vedoucí ve smìru na Dìèín. Dùvodem byla váž-
ná dopravní nehoda pøed Dìèínem. Hlídka OP odklánì-
la provoz po objížïce pøes Janov. 

Dopravní nehoda

sepsal: str. Vlastimil Šárovec

Dne 18. èervna øešila hlídka Obecní policie Høensko pøe-
stupky øidièù za nerespektování dopravního znaèení v 
úseku Høensko-Mezní Louka. Pøestupky øidièù byly

Pøestupky øidièù

Dne 10. èervna bylo hlídce Obecní policie Høensko na-
hlášeno, že na schodech k pøívozu spí silnì podnapilý 
turista. Když hlídka OP dorazila na místo, tak zjistila, 
že se zde nachází výše uvedený opilec bez zranìní a ko-
munikuje. Hlídka OP muže doprovodila na pøívoz a 
muž odjel smìrem domù. 

Opilý turista SRN

Dne 8. èervence požádala o pomoc hlídku obecní poli-
cie obsluha parkovištì na Mezní Louce, a to ve vìci ne-
ochotné ženy, která odmítala zaplatit parkovací dopla-
tek a chovala se arogantnì. Když jí obsluha parkovištì 
sdìlila, že událost pøijede øešit Obecní policie Høensko 
hodila peníze pod nohy výbìrèího a odjela pryè. 

Žádost o pomoc

Hlídka obecní policie Høensko dne 13. èervence oznámi-
la na SÚS Dìèín muldu ze štìrku a kamení pod odboè-
kou na Pravèickou bránu, která po vytrvalém dešti zhor-
šuje sjízdnost a dále ujíždìjící bøeh vozovky u klubu 
Venuše, a to pøímo na ØSD. Oznámenými závadami na 
vozovkách se pøíslušné organizace budou zabývat k je-
jich odstranìní. 

Oznámení závad ve sjízdnosti vozovek



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
Kateøina Horáková
Jan Šebek
Renata Herainová
Miroslav Køížek
Marie Šalmanová
Olga Vonková
Irena Parohová

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

Narozeniny
v srpnu oslaví své jubileum naše obèanka

narozeniny oslaví obèané

Anežka Nemeškalová
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