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    nezasvìcený èlovìk by øekl, že v souèasné dobì, myslím tím v probíhajícím zimním období, se nic zvláštního ve 
Høensku nedìje, což však pravda není. 

Vážení spoluobèané,

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

JUDr. Zdenìk Pánek 
starosta 

    Pøedevším v úvodu mého pøíspìvku bych chtìl poblahopøát našim hasièùm k pøevzetí nového hasièského auta 
UAZ 2206, tzv. „Buchanka", zakoupeného obcí v rámci projektu „Práce hasièù nemá hranice" z Programu spolu-
práce Èeská republika Svobodný stát Sasko 2014  2020, které se slavnostním zpùsobem uskuteènilo v prostorách 
høenského námìstí dne 13. ledna 2018. Více k této události se dozvíte z obsáhlého èlánku uvnitø tohoto zpravodaje. 

    Pøed nìkolika mìsíci jsem vás informoval o tom, že jsme nechali zhotovit zcela nové schody vedoucí od poklad-
ny k hornímu nástupišti Edmundovy soutìsky. Tehdy zapoèaté práce nemohly být pro nepøízeò poèasí dokonèeny, 
avšak v souèasné dobì se tak stalo. Nepochybnì toto naše, by� „malé dílo", zajistí bezpeènìjší a plynulejší nástup 
turistù do lodièek a jsem pøesvìdèen o tom, že se vám bude líbit. 

Slovo sta
rosty

    V této souvislosti se chci zmínit o tom, že v novém úložišti lodí došlo postupnì k jejich úplnému oèištìní (opìt 
jsou krásné), instalují se do nich nové podlážky a vnì lodí nové obvodové gumy, které lépe ochrání jejich vzhled. 

    By� v prùbìhu uplynulé sezóny obec zakoupila nový traktùrek a Petr Frömmel z vlastní iniciativy vyrobil prívìs-
ný vozík, rozhodli jsme se starý traktùrek rekonstruovat. Musíme myslet na to, že souèasný mùže být kdykoliv po-
ruchový a abychom zabezpeèili provoz soutìsek a svoz odpadu, musíme mít pøipravenu odpovídající náhradu. Pro-
to jsme spolu s potøebnými komponenty zakoupili zcela nový motor, který bude v nejbližší dobì do starého traktùr-
ku namontován a tím jeho funkènost opìt obnovena. 

    Nepochybnì jste si všimli, že pøed nìkolika dny byl v prostoru za Suchou Kamenicí instalován ukazatel rychlos-
ti. Ten jistì splní svùj úèel a pøimìje pøijíždìjící øidièe od Dìèína do Høenska, aby pøi prùjezdu dodržovali rychlost 
a své vozidlo „zklidnili". Potud obec vyslyšela pøání našich obyvatel žijících právì v tomto prostoru, kteøí èasto ne-
ukáznìnou jízdou øidièù, vedle vlastního ohrožení, byli obtìžováni vysokým hlukem motorù. 

    Letošní rok je rokem, kdy pøed 120 lety byla poprvé zahájena plavba v Divoké soutìsce. Jde o dùstojné výroèí, 
které chce obec s vámi oslavit, pøedevším v souvislosti se vstupem na nové zrekonstruované galerie, což se zøejmì 
stane na Velký pátek dne 30. bøezna 2018. O této námi pøipravované akci vás budu v pøíštím zpravodaji podrobnìji 
informovat. 

    Na závìr bych vám chtìl sdìlit, že ke dni 31. ledna 2018 z dùvodu odchodu do pøedèasného dùchodu ukonèila 
pracovní pomìr s obcí Høensko Jaroslava Antonová, dosavadní vedoucí úøadu. Za vše dobré, co pro obec od r. 2002
až po souèasnost uèinila, bych jí chtìl podìkovat a v dalším životì popøát vše dobré. 

    Je logické, že toto místo pro zdárný chod obce nemohlo být neobsazeno, a proto jsme se se zastupiteli snažili tu-
to personální otázku promptnì vyøešit. Informuji vás tedy, že tuto funkci, poèínaje dnem 1. února 2018, vykonává 
dosavadní pokladní Diana Vojtíšková a na její místo nastoupila Martina Dvoøáková. Jsem pøesvìdèen o tom, že z 
naší strany šlo o volbu uvážlivou. 





Odhalená tajemství - jména z pomníku promluvila 

Na pomníku padlých z I. svìtové války na Mezné jsou více, jak dvì desítky jmen místních rodákù. Díky úsilí èlenù 
Ostrostøeleckého spolku Mezná, se podaøilo odhalit osudy velké èásti z nich. Pátrání probíhalo v Ústøedním vojen-
ském archivu a pøineslo nìkteré zajímavé skuteènosti. 

Kleinpeter Emil, Mezná è. 7, nar. 1898, vojín pochodo-
vého praporu 9 z 42.pìšího pluku Terezín. Padl 26.05. 
1918 Sasso Rosso, Itálie, pohøben tamtéž. 
Kessler František, Mezná è. 19, nar. 1886, vojín 42. pì-
šího pluku Terezín, padl 13.03.1916, Reodinski-Zachod,
Rusko, pohøben? 
Kessler Emil, Mezná è. 19, nar. 1890, vojín 42. pìšího 
pluku Terezín, padl 27.07.1916, Grugenowo-Kowel, 
Rusko, pohøben tamtéž. 
Seidl Josef, Mezná 25, nar. 1898, vojín pochodového 
praporu 9 z 42. pìšího pluku Terezín. Padl 05.06.1918 
u Sette Comunne, na vrchu San Francesso, Itálie, nebyl 
pohøben. 
František Werner, Mezná è. 30, nar. 1882, vojín 42. pì-
šího pluku Terezín, zemøel 13.03.1915 v nemocnici v 
Zajeèaru, Srbsko, pohøben tamtéž. 
Peche Václav, Mezná 39, nar. 1888, desátník Praporu 
polních myslivcù è. 1. /jeden z nejelitnìjších útvarù 
R.u U. armády/, padl 2.11.1918, na bøehu øeky Sávy, 
Subotice, Srbsko, mrtvola zùstala v rukou nepøítele. 
Ettrich Josef, Mezná è. 47, nebo è. 33, nar. 1876, vojín 
42.pìšího pluku v Terezínì, padl 01.07.1916, Pøemyšl,
Rusko, pohøben tamtéž. 
Ettrich Edmund, Mezná è. 57, nar. 1885, vojín 42. pì-
šího pluku Terezín, nepøežil 30.09.1917, místo neuvede-
no, prohlášen soudem za prokazatelnì mrtvého, tìlo ne-
nalezeno. 
Durre Otto, Mezná è. 64, nar. 1890, vojín 42. pìšího 
pluku v Terezínì, zemøel v nemocnici v Terezínì dne 
23.04.1918, pohøben v Terezínì. 
Nowak Edmund, Mezná è. 73, vojín 42. pìšího pluku 
v Terezínì, nar. 1892, padl 18.09.1914 v Prièinoviè , 
Srbsko zùstal na bojišti. 
Nowak Fridolín, Mezná è. 75, nar.1889, vojín 42. pìší-
ho pluku Terezín, zemøel ve vojenské nemocnici è. 1 
Vinohrady-Praha dne 4.10.1918 pohøben tamtéž. 

Nejsou na pomníku, ale jsou v evidenci padlých: 
Kessler Edmund, Mezná è. 19?, nar. 1879, vojín-pìšák, praporní velitelství è. 9 z 42. pìšího pluku Terezín, padl 
17.2.1917 Franschen,Rumunsko, pohøben tamtéž. 
Kessler Josef, Mezná è. 58?, nar. 1877, vojín 42. pìšího pluku Terezín, zemøel v èeskoslovenské legionáøské polní 
nemocnici 23.05.1919, Irkutsk Rusko, pohøben tamtéž. Není na pomníku uveden /obyvatelstvo Sudet nemilovalo 
legionáøe/. 
Možná se ale jedná jen o zámìnu køestních jmen, evidence byla dopisována následnì s transkripcí z nìmèiny do 
èeštiny. 
Poznámky: na pomníku je uvedeno špatné jméno - u jména Nowak vypadlo w a tu máme zapsáno pana Noaka. 
Všichni padlí, kromì Josefa Kesslera /narozen Bøezno u Chomutova/, se narodili na Mezné. Otto Durre má zase 
dva úmrtní listy, které se liší o mìsíc. 
Pøíjmení z pomníku v Mezné se vyskytují i v seznamu padlých z okolních obcí /Vysoká Lípa, Rùžová, Jetøichovice 
apod./. Po kolonizaci tìchto krajù /17.století/, se pøíchozí rodiny rozrostly do širokého okolí a tak tu žilo mnoho 
pøímých i vzdálenìjších bratrancù /Jager, Kessler, Seidl atd./. V podstatì to byla stejná situace jako nyní, po roce 



1945. I dnes se zde vytvoøily rodové vìtve zasahující široké okolí /Køížek, Ihna�uk, Košík atd./. Stále se to opakuje,
 jen kulisy se mìní. 

EOSC Mezná 
/ Emeritní ostrostøelecký sbor Clary/ 



Slavnostní pøedání nového hasièského auta
V sobotu 13. ledna se konalo na námìstí u kostela ve Høensku slavnostní pøedání nového speciálního hasièského 
vozidla UAZ 2206 poøízeného v rámci Programu spolupráce Èeská republika  Svobodný stát Sasko 2014  2020 z 
projektu Práce hasièù nemá hranice, jednotce SDH Høensko k trvalému zaøazení k výjezdové technice. Poøízení 
pøedcházelo mnoho hodin na pøípravì vytipování vhodného auta urèeného pøedevším pro zásahy v nepøístupném
terénu národních parkù, jak na èeské, tak na nìmecké stranì. Hasièi na svých koordinaèních schùzkách vybírali i 
vhodné vybavení, aby UAZ „Buchanka" byla plnì vybavena, a to pøedevším pro transport zranìných osob. Oficiál-
ní pøedání moderovala vedoucí obecního úøadu a koordinátorka projektu Jaroslava Antonová, která v 15,00 hodin 
toto slavnostní pøedání zahájila. 

Nejprve pøivítala starostu obce JUDr. Zdeòka Pánka, zástupce AMC Radíkovice Jana Majurníka, dodavatele UAZu,
Ing. Marcelu Holeèkovou zástupce Krajského úøadu Ústeckého kraje, který projekt podporoval od prvopoèátku, tj. 
od podání žádosti, zástupce HZS Dìèín majora Ing. Jiøího Hykla, zástupce Okresního sdružení dobrovolných hasièù
Pavla Veselého, zástupce KOPISu Ústí nad Labem, zástupce JSDH Labská Stráò, øeditele HZS Litomeøice plk. 
Ing. Boleslava Langa, vedoucí lékaøku oblastního støediska Ústí nad Labem ZZS MUDr. Evu Smržovou, øeditele 
Správy Národního parku Èeské Švýcarsko Ing. Pavla Bendu, lead partnera Jednotku SDH Høensko, za projektové-
ho partnera Jednotku FFW Ottendorf, kolektiv mladých hasièat SDH Høensko, Martinu Böhme, která celou akci 
tlumoèila, dopisovatele hasièských novin a další pøítomné. Potom požádala starostu obce JUDr. Zdeòka Pánka o 

høenskou hymnu, kterou pod jeho taktovkou zazpívala hasièata. Po jejím skonèení starosta obce pøednesl krátký 
projev, ve kterém  vyzdvihl práci hasièù a nutnost jejich podpory ze strany obce. Vždy� hasièi obìtují na záchranu 



osob a majetku své osobní volno a když je potøeba, neváhají a jsou pøipraveni vždy zasáhnout. Po nìm vystupovali
jednotliví hosté, vèetnì MUDr. Smržové ze ZZS, která starostovi JUDr. Zdeòku Pánkovi pøedala darem AED (de-
fibrilátor) vèetnì zdravotnického záchranáøského batohu. Potom si vzal slovo Jan Majurník, zástupce dodavatele

Buchanky, který vyzdvihl potøebu dobøe pøipraveného vozidla. Z Ruska byl dodán samotný UAZ do AMC Radíko-
vice, kde probíhala pøestavba vozu na hasièský speciál dle požadavkù JSDH Høensko. 

Potom za zvuku sirény pøijelo pøedávané auto, které zastavilo uprostøed námìstí, aby si ho mohli všichni prohléd-
nout. Pan Majurník pøedal starostovi klíèe od Buchanky a ten je pøedal veliteli jednotky Miroslavu Køížkovi a tím

 

auto bylo jednotce pøedáno. Na závìr pøedali hasièi z Ottendorfu našim hasièùm dar, model Ara, jejich dosavadního
vozidla. Tím bylo slavnostní pøedání u konce. Zbývá jen popøát, aby Buchanka sloužila stejnì, jako Aro.

-zl-



 Slovo importéra
Vážení ètenáøi,

Na závìr chci za celý kolektiv pracovníkù spoleènosti AMC podìkovat paní Jaroslavì Antonové. Paní Antonová s 
námi po celou dobu projektu intenzivnì spolupracovala a díky ní se vše podaøilo. Dìkujeme. 

pøednì vám chci popøát všechno nejlepší do nového roku 2018. Naše spoleènost AMC plant, s.r.o., která importu-
je automobily UAZ do Èeské republiky, dodala hasièský automobil UAZ 2206 vašemu sboru dobrovolných hasi-
èù. Není to poprvé, co jsme mohli stát za zrodem hasièského speciálu. Mnoho let ve Høensku sloužilo ARO 328, 
za kterým hrdì stojíme. Nyní pøichází nová éra v oblasti technické i život zachraòující pomoci. Automobil UAZ 
2206 vyniká jednoduchou, léty provìøenou konstrukcí. Auto je také pøizpùsobeno pro provoz v nároèném terénu. 
Nebylo jednoduché, vyhovìt všem požadavkùm pro stavbu speciálního automobilu. Samotná instalace všech kom-
ponentù zabrala pøes dva mìsíce. Nakonec se vše podaøilo a 13.1.2018 jsme automobil oficiálnì pøedali Vašemu 
panu starostovi. Vìøíme, že tak, jako pùvodní ARO 328, bude i UAZ 2206 sloužit ku prospìchu všem. Samotné au-
to bude nasazováno nejen na ostré výjezdy, ale i na veøejnì prospìšné akce. Sami budete mít jistì možnost si celý 
vùz prohlédnout a dùkladnì prozkoumat. 

Nerad bych opomenul samotné hasièe, konkrétnì požárníky z rodiny Krížkových za vše, co pro projekt udìlali. 
S pøáním úspìšných dnù,

Jan Majurník 
AMC plant, s.r.o. 

K novému hasièskému autu byl poøízen rovnìž v rámci projektu Práce hasièù nemá hranice pøívìsný vozík pro do-
pravu další techniky potøebné pøi zásazích v terénu. Za pomoci Jana Bláhy zástupce firmy, jej dodala spoleènost
Autovia s.r.o. Jeho fotografie je na titulní stranì.

 Pøívìsný vozík

-zl-



Z èinnosti hasièù

Koordinaèní schùzka projektu "Práce hasièù nemá hranice"

-zl-
foto: Jaroslava Antonová

V pondìlí 22. ledna 2018 se konala v Ottendorfu koordinaèní schùzka partnerù projektu Práce hasièù nemá hranice.
Setkali se zástupci lead partnera Obce Høensko Miroslav Køížek, Stanislav Køížek, Ladislav Friš a koordinátorka 
projektu Jaroslava Antonová se zástupci projektového partnera hasièi FFW Ottendorf. Na této spoleèné schùzce by-
la zhodnocena spolupráce a aktivity roku 2017 vèetnì shlédnutí prezentací ze spoleèných akcí, jak na nìmecké, tak

Pøání k jubileu
V prosinci oslavil náš obèan Pavel Vitmann své výz-
namné životní jubileum. Pøi volbách mu bylo popøáno
hodnì zdraví a štestí a pøedán dárkový koš.

na èeské stranì. Po vyhodnocení akcí obìma stranami 
byly projednány akce na tøetí rok projektu, rok 2018 s 
jejich harmonogramem a konkrétními termíny, které by-
ly odsouhlaseny obìma partnery. Zároveò koordinátor-
ka projektu Jaroslava Antonová všem úèastníkùm objas-
nila nìkteré z podmínek pro dokumentaci akcí v tomto 
projektu. Celou schùzku tlumoèila Matina Böhme. 

-zl-
foto: Jaroslava Antonová



OBECNÍ POLICIE
 Z bloku Obecní policie Høensko od 1. ledna do 16. ledna 2018 

Bezpeènost kolony

Dne 3. ledna 2018 hlídka Obecní policie Høensko øešila 
v místì vnitøního Høenska spory dvou prodejkyò z tržni-
ce, když jedna ji opouštìla, což tìžce nesla a druhá se na
místo stìhovala. Konflikt se obešel bez zranìní a pøí-
tomnost hlídky byla nutná minimálnì pùl hodiny do do-
by, než se celá vìc uklidnila. 

Vzájemné napadání

Dne 3. ledna 2018 hlídka Obecní policie Høensko øešila 
dùvod odstavení vozidla u obchodu Duty Free, které zde
stojí již nìkolik dní. Hlídce OP se podaøilo zjistit majite-
le vozu a toho poté hlídka OP vyzvala k odtažení vozid-
la, když vyšlo najevo, že dùvodem stání vozidla je záva-
da na motoru. 

Odstavené vozidlo

Dne 1.ledna 2018 hlídka Obecní policie Høensko zabez-
peèovala bezpeènost a plynulost silnièního provozu pøi 
Novoroèní jízdì historických vozidel v katastru obce 
Høensko. 

sepsal: str. Šárovec Vlastimil 

Pøestupky øidièù

Dne 7.ledna 2018 hlídka Obecní policie Høensko zjistila,
že podél komunikace 1. tøídy ve smìru na Dìèín je zalo-
žena èerná skládka v podobì ojetých pneumatik. Hlídka 
OP zajistila jejich odvoz na bezpecné místo k likvidaci. 

Èerná skládka

Dne 10. ledna 2018 zasahovaly v obci Høensko všechny 
složky IZS, když pøed obchodem Duty Free zkolaboval, 
a poté lehce havaroval øidiè, který utrpìl zranìní. 

Øidiè zkolaboval

Dne 1.ledna 2018 hlídka Obecní policie Høensko pøi 
kontrole veøejného poøádku zjistila, že je v obci znaèný 
nepoøádek po bujarých Silvestrovských oslavách v po-
dobì zneèištìní veøejného prostranství. V první pracovní
den zapoène úklid nepoøádku pracovník úklidové èety 
obce Høensko. 

Dne 4. ledna 2018 øešila hlídka Obecní policie Høensko 
stání øidièù vozidel v zónì s dopravním omezením a to v
úseku Høensko-Mezní Louka za použití blokovacího za-
øízení. 

Nepoøádek po silvestrovských oslavách

Ve dnech 12. a 13. ledna hlídka Obecní policie Høensko 
zajiš�ovala veøejný poøádek v místì konání voleb prezi-
denta republiky. K narušení veøejného poøádku nedošlo. 

Veøejný poøádek

Dne 15. ledna 2018 hlídka Obecní policie Høensko zajis-
tila odbornou likvidaci pøejetého zvíøete v kafilérní sta-
nici v Dìèínì. 

Likvidace pøejeté divoké koèky 

v pátek dne 12. ledna 2018 a sobotu dne 13. ledna 2018 se konalo první kolo volby prezidenta Èeské republiky s 
tìmito výsledky: 

Volba prezidenta Èeské republiky

druhé kolo, se uskuteènilo v pátek 26. ledna 2018 a sobotu 27. ledna 2018 s tìmito výsledky:

Miloš Zeman              37,35 %              31 hlasù 
Jiøí Drahoš                 19,28 %              16 hlasù 
Mirek Topolánek         18,07 %               15 hlasù 
Michal Horáèek           10,84 %                 9 hlasù 
Pavel Fischer                 7,23 %                 6 hlasù 
Marek Hilšer                 6,02 %                 5 hlasù 
Jiøí Hynek                      1,20 %                 1 hlas 

Miloš Zeman                58,88 %             63 hlasù 
Jiøí Drahoš                     41,12 %              44 hlasù 

Vítìzem voleb a prezidentem Èeské republiky byl zvolen Miloš Zeman.



Narozeniny

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

v lednu oslaví své jubileum náš obèan

Ema Bejšovcová
Petra Málková
Vlasta Hrušková
Vlastimil Peroutka
Miroslav Janèí
Marek Bohatý
Miroslav Turek
Martin Macák
Pavel Hruška
Roman Neuman
Ivana Daøbujanová
Michal Paèák
Vlasta Bauerová
Kateøina Krejèová

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

Jiøí Havlák
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