www.hrensko.cz

Z

j
a
d
pravo

HØENSKA a MEZNÉ
MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO

DUBEN 2018

velikonoce na Mezné - str. 5
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Vážení spoluobèané,

tak nám turistická sezóna v letošním roce zaèala. Vìøím, že všichni jste se na velikonoèní svátky tìšili, nebo
každoroènì pro obec pøinášejí velké oživení, což nepochybnì vítají naši podnikatelé. A je proto rok 2018 jak pro
nì, tak pro obyvatele Høenska a naše chalupáøe úspìšný.
Jsem pøesvìdèen o tom, že na Velký pátek se oslava, uskuteènìná v souvislosti se 120. výroèím zahájení plavby
v Divoké soutìsce, vydaøila. Zcela zámìrnì jsme tento den spojili s otevøením tamních zrekonstruovaných galerií,
které se zmìnily k nepoznání. Jsou zcela nové, vysoce funkèní a estetické. Právì tato slova chvály èasto zaznívala z
úst pøítomných návštìvníkù pøi slavnostním prestøižení pásky, proto jsem velmi rád, že obec Høensko se tímto poèinem dostala do jejich pozitivního podvìdomí. Rovnìž z toho místa bych chtìl ještì jednou podìkovat všem aktérùm
díla, a to jak Ilonì Mišejkové a bývalé vedoucí obecního úøadu Jaroslavì Antonové, za úspìšné vyøízení žádosti o
dotaci, dále Bc. Alenì Bílkové, technickému dozoru investora, tak i spoleènosti AZ Sanace a.s. Ústí nad Labem,
konkrétnì pak vedoucímu stavby Petru Ujfalušimu a následnì ing. Václavu Baòkovi, zhotoviteli døevìných ploch a
zábradlí a Petru Splitkovi, zhotoviteli pochozích ploch a tarasu.
Tím však investièní akce naší obce v soutìskách nìkonèí. Již nyní pracujeme na zhotovení úložištì lodí v Divoké
soutìsce a rekonstrukci dolního pøístavištì rovnìž v Divoké soutìsce. V této souvislosti nezapomínáme ani na samotnou obec Høensko, nebo záhy poté, co jsme se stali vlastníky naší kulturní památky - kostela byla podána žádost o dotaci na opravu jeho støechy, pøièemž naším zámìrem je, aby nejpozdìji pøíští rok byla jeho celková rekonstrukce dokonèena. Právì o tom chci mluvit s Mons. Janem Baxantem, biskupem litomeøickým, kterým jsem byl k
osobnímu setkání na den 19. èervna 2018 do jeho rezidence pozván. Chci mu rovnìž tlumoèit naše pozdravy, a pokud mu to pracovní èas dovolí, pozvat k návštìvì našich soutìsek. Jistì bychom byli všichni upøímnì rádi, kdyby
toto naše pozvání pøijal.
A jste zdraví, máte se rádi a jste spokojeni.

JUDr. Zdenìk Pánek
starosta

P. S. Na dokreslení slavnostní atmosféry na Velký pátek dne 30. bøezna 2018 pøikládám jedno z mnoha podìkování, které jsme v následujících dnech po této akci obdrželi.

Do Høenské školy se vrátily dìti
Dne 29.3. 2018 probìhlo oficiální pøedání klubovny kolektivu Mladých hasièù v objektu bývalé školy. V dùsledku
velkého poètu dìtí byla kapacita hasièárny malá a nemohla zde probíhat pøíprava hlavnì v zimním období, ve škole jsme dostali možnost využívat tìlocviènu a bývalou tøídu, kde je lepší zázemí jak na sportovní aktivity, tak na

Pøání k jubileu

teoretickou pøípravu, na hasièárnì bude i nadále trvat
výcvik dìtí hlavnì v letním období, kde je potøeba využívat hasièské vybavení (èerpadla,voda atd). Tímto
bychom chtìli jménem vedoucích Mladých hasièù a
našich dìtí velmi podìkovat zejména p. starostovi
Pánkovi a obecním zastupitelùm a všem, kteøí se o to
zasadili.
text a foto Jan Košík

Minulý mìsíc pøijal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek
na obecnímu úøadì Marii Baslovou, která oslavila své
významné životní jubileum. Popøál jí hodnì zdraví,
štìstí a spokojenosti a pøedal dárkový koš.
-zl-, foto Diana Vojtíšková

Ostrostøelci na Mezné a další savojská zelòaèka
V sobotu 31. bøezna se ve 14. hodin sešla u Kulturáku vìtšina Ostrostøelcù, aby opìt spoleènì pøipravili polévku
dle receptury císaøskokrálovské armády, která jim minule tak chutnala. Potraviny na ni zajistil Pepa. Chlapi nejdøíve spoleènì pokrájeli tvrdý salám, slaninu, cibuli a to pøedali hlavnímu kuchaøi Karlovi, který na sádle vše vysmažil a v závìru pøisypal èervenou papriku. Mezi tím se na dalším ohništi vaøily oloupané brambory. Zvláš se také
vaøilo zelí, ke kterému se pøidalo pùl kila pokrájené cibule. Následnì se vše smíchalo dohromady, pøidal keèup, ma-

sox a vše se provaøilo. V závìru se uvaøená polévka dochutila smetanovým jogurtem, mohl se použít i citron a ocet.
V pùl páté se dostavila i vìtšina manželek Ostrostøelcù a všichni si pochutnali na právì uvaøené polévce. Výsledek
byl opìt velmi chutný, což potvrdili i další pøítomní obèané Mezné. Pøátelské setkání skonèilo kolem 22. hodiny.
text a foto -jh-

Velikonoce na Mezné
O velikonoèním pondìlí se po pøedchozí dohodì sešlo u Zdeòkù 11 koledníkù. Mirek nás všechny pøekvapil obøí,
nìkolika metrovou pomlázkou. Po krátkém pøípitku a obèerstvení na zdar velikonoc, jsme vyrazili k jednotlivým

chalupám a bydlištím našich, ale i cizích obyvatelek, abychom jim pøedali sílu mladých vrbových proutkù. Cestou
jsme potkávali další koledníky, kteøí však byli v jiné vìkové kategorii. Èas rychle ubíhal, nám se však zdálo, že

chalup pøibývá. Èasový plán se
hroutil. Pouze s vypìtím všech
zbývajících sil jsme poslední
chalupy navštívili až ve 12.45,
naštìstí jsme nebyli politi.
S hodováním jsme se rozlouèili
u Kulturáku.
text a foto -jh-

Slavnostní zahájení
turistické sezóny v soutìskách
V pátek 30. bøezna 2018 byla slavnostnì zahájena turistická sezóna ve Høensku. Letos byla spojena s otevøením
novì zrekonstruované stezky do Divoké soutìsky, která letos slaví 120. výroèí otevøení. Na soutoku Kamenice a
Koutského potoka se shromáždili obèané Høenska, Mezné a hosté, kteøí se zúèastnili jejího slavnostního otevøení.

Starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek všechny pøivítal, zvláštì øeditele Správy národního parku Èeské Švýcarsko
Ing. Pavla Bendu, øeditele OPS Èeské Švýcarsko Ing. Jiøího Tuttera, zástupce Magistrátu mìsta Dìèín 2. námìstka
primátorky Ing. Jiøího Andìla a starosty okolních obcí.

Mezi pøítomnými byla také Bc. Alena Bílková, technický dozor investora a Ing. Tomáš Stuchlík, zástupce Agentury
ochrany pøírody a krajiny Ústí nad Labem, bez jehož podpory by žádost o dotaci nebyla úspìšná a nebylo by možné rekonstrukci realizovat.

Podìkoval firmám AZ Sanace a Ing. Václavu Baòkovi, kteøí opravu a rekonstrukci galerií a stezky v rámci projektu „Usmìròování návštìvníkù v NP Èeské Švýcarsko Divoká soutìska" ze Státního fondu životního prostøedí Èeské republiky v délce 960 metrù v hodnotì 9,3 mil. korun provedli. Po høenské hymnì, zazpívané hasièaty pod ve-

dením starosty JUDr. Zdeòka Pánka, došlo na to, na co se všichni tìšili, slavnostního otevøení pøestøižením pásky.
Toho se s ním ujali Ing. Pavel Benda a Ing. Jiøí Tutter. Pak se již všichni mohli za krásného sluneèného poèasí pro-

jít po nových galeriích, kochat se nádhernou pøírodou a svézt se jako první letošní návštìvníci lodièkami obìma
soutìskami. Cestou bylo možné si odpoèinout a obèerstvit se ve srubové stavbì. Zároveò mohli návštìvníci navštívit i infocentrum obce a výstavu o historii soutìsek umístìnou ve vedlejší místnosti. První den zahájené turistické
sezóny byl pro všechny velmi pøíjemný.
-zlfoto -zl- a -jh-

Z èinnosti hasièù
Jelení rokle - nároèný zásah hasièù a záchranáøù
Ještì nezaèala hlavní turistická sezóna a hasièùm pøibyl dvanáctý zásah. Pøed šestou hodinou veèerní vyjíždí jednotka hasièù Høensko a HZS Dìèín pro zranìnou turistku v prostoru Pravèické brány. Na místo míøí i vrtulník LZS
Ústí nad Labem. Hasièi se rozdìlili na tøi skupiny, každou vedl hasiè ze Høenska kvùli znalosti terénu. Bohužel v
místním terénu se lišily i GPS souøadnice. Po upøesnìní lokality, Jelní rokle, se skupiny pøeskupily na dvì. Jedna se
vydala od Pravèické brány smìrem dolù, druhá se vydala nahoru. Následnì se ve vysílaèkách ozvalo „máme vizuální kontakt". To se už zaèalo rychle stmívat a bylo jasné, že vrtulník zranìnou již nevyzvedne a na základnu se
vrací bez pacienta i doktora. Zaèíná hra o èas, pøipravit jištìní pro tøi osoby slaòující s ženou z masivu, následnì slanit s jejím manželem a dostat pod stìnu veškeré vybavení hasièù a LZS. Po slanìní byla zranìná pøeložena do vozidla høenských hasièù a pøevezena k sanitì, ke Tøem pramenùm.

Vše dobøe dopadlo, po ètyøhodinové akci se všichni vrací na základnu. Po ukonèení celého výjezdu, byl od všech
zúèastnìných složek tento zásah hodnocen jako velice profesionální. Zároveò jeden z nejnároènìjších jak na záchranu osob, tak na pátrání v místním nároèném terénu, kde slovo 100 metrù od cesty znamená mnohdy i nìkolik
kilometrù, když místo dìlí skalní masiv.
-jk-

foto: SDH Høensko

Zpøístupnìní skalního hradu Falkenštejn
Datum akce: Sobota, 21. Duben, 2018 - 09:00 - 11:00
Otevøte s námi novou turistickou sezónu v Èeském
Švýcarsku a zúèastnìte se oficiálního zpøístupnìní
skalního hradu Falkenštejn!
Místo a èas srazu: v 9:00 v Jetøichovicích pøed Informaèním støediskem (možnost pøíjezdu linkovým
autobusem od Dìèína a od Krásné Lípy).
Program: spoleèný odchod k Falkenštejnu (cca 1 km)
oficiální zpøístupnìní hradu (pøestøižení pásky, køest
pivem z Pivovaru Falkenštejn)
komentovaná prohlídka hradu s Václavem Sojkou
Bližší informace: r.nagel@npcs.cz, tel.: 412 354 048,
mobil: 737 276 857
Akce je poøádána ve spolupráci s Èeské Švýcarsko, o.p.s., Pivovarem Falkenštejn a obcí Jetøichovice. Na akci v
rámci otevøení turistické sezóny navazuje otevøení nové rozhledny na Pastevním vrchu (pøesun pìšky v doprovodu
prùvodce).
publikováno z: http://www.npcs.cz

OBECNÍ POLICIE
Z bloku Obecní policie Høensko od 11.února do 26. bøezna 2018
Neochota turistù doplatit parkovné
Dne 11. února požádal o pomoc hlídku Obecní policie
Høensko prodejce z obchodu Pegas, když odmítali doplatit parkovné turisté ze SRN za použití parkovací plochy, kterou má v pronájmu. Za pomocí svìtelného a
zvukového zaøízení se hlídka pøesunula na místo, kde se
schylovalo k rvaèce. Hlídka OP situaci v místì zklidnila
a doporuèila arogantnímu øidièi a jeho spolujezdkyni,
aby dlužnou èástku doplatili, což také uèinili. Poté hlídka OP dohlédla na jejich bezpeèný odjezd smìr SRN.
Vandal opìt perlil
Dne 13. února bylo hlídce Obecní policie Høensko nahlášeno poškození rozvodné sítì O2 v chodbì domu
è.p. 125 ve Høensku, která do objektu pøivádí televizní
signál a EET do restaurace Bambus. Hlídka OP událost
nahlásila Policii ÈR a setrvala na místì do jejich pøíjezdu. Po pøíjezdu Policie ÈR vyslechla pøítomné svìdky a
byl ustanoven i podezøelý.
Otevøený oheò ve vnitøním Høensku
Po ukonèení pøedchozí akce hlídka Obecní policie Høensko zjistila, že tìsnì za prodejnou Pegas je v profilu
chodníku rozdìlán otevøený oheò. Ani za pøítomnosti
nìkolika osob v místì se hlídce OP nepodaøilo zjistit,
kdo a proè oheò rozdìlal, proto hlídka OP vyzvala jednoho pøítomného Vietnamce v místì, aby oheò uhasil.
Výzvì uposlechl.
Vrak vozidla na silnici 1.tøídy
Dne 16. února hlídka Obecní policie Høensko oznámila
správci komunikace ØSD, že na silnici 1.tøídy na nábøeží stojí delší dobu osobní vùz vykazující znaky vraku.
Vzhledem k tomu, že majitel vraku na výzvy k odstranìní nepojízdného vozidla nereagoval, hlídka OP pøistoupila k tomuto opatøení.

Mìøení rychlosti v obci
Vzhledem k tomu, že se stále více množily stížnosti obèanù na nedodržování rychlosti projíždìjících vozidel,
poøídila obec na vlastní náklady svìtelný radar, který dodala a instalovala firma Dopravní znaèení Löffelmann
Dìèín 31. ledna 2018. Ukazuje øidièùm jejich aktuální
rychlost, kterou mají. Je doplnìn i kamerou, která zachytí ta vozidla, která pøekroèí rychlost v obci povolenou
vyhláškou, t.j. 50 km/hod. Obec tím pøispìla ke zvýšení
bezpeènosti obyvatel a návštìvníkù.
Jaroslava Antonová,
foto: Jaroslava Antonová

Požár v bytì
V ranních hodinách krátce pøed osmou hodinou došlo
ve Høensku k požáru bytu. Požár vznikl pravdìpodobnì
od zapálené svíèky, která byla umístìna na oknì. Jedna
osoba se nadýchala spalin.
Zmrzlinový stroj zmizel
V odpoledních hodinách zjistila provozovatelka restaurace ve Høensku, že jí byl odcizen zmrzlinový stroj. Na
místo události byla pøivolána Policie ÈR k dalšímu šetøení.
Toulající se pes
Dne 28. února bylo hlídce Obecní policie Høensko nahlášeno, že se po Mezné pohybuje toulající se pes. Díky
místní znalosti bylo majiteli psa sdìleno, kde se pes v
tuto chvíli nachází a kde si jej mùže vyzvednout. A dále
byl majitel psa pouèen, jak má být pes zajištìn proti
útìku.
Sražená srna
Dne 3. bøezna hlídka Obecní policie Høensko obdržela
zprávu, že v blízkosti klubu Venuše leží na vozovce srna. Hlídka obecní policie ihned kontaktovala správce
komunikace a ten zajistil odbornou likvidaci mrtvého
zvíøete a tím byla obnovena bezpeènost a plynulost silnièního provozu.
sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Narozeniny
v dubnu oslaví své jubileum naši obèané
Helena Havláková a Jiøí Èešpiva
narozeniny oslaví obèané
Miroslav Smoliga
Jarmila Parohová
Josef Èerný è.p. 111
Richard Herain
Anna Èešpivová
Emilie Vrzalová
Filip Chlouba
Vìra Zárubová
Antonín Šalman

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

Vážení spoluobèané, vzhledem k platnému Zákonu o ochranì osobních údajù (è. 101/2000 Sb) prosíme ty z Vás,
kteøí si nepøejí, abychom jejich jména uvádìli v našem Zpravodaji mezi jubilanty, aby nám to co nejdøíve oznámili buï na obecní úøad, nebo poslali kontaktním e-mailem uvedeným na poslední stranì vydání.
Dìkujeme.
-zl-

Provozní doba v Soutìskách Høensko v sezónì 2018
Edmundova soutìska, je otevøena dennì
30.03. - 07.10. 2018 od 09:00 do 18:00 hod.
08.10. - 04.11. 2018 od 09:00 do 17:00 hod.

Divoká soutìska, je otevøena dennì
30.03. - 07.10. 2018 od 09:00 do 17:00 hod.
08.10. - 04.11. 2018 od 09:00 do 16:00 hod.
Plavba na lodièkách se neobjednává. Kapacita jedné lodièky je 25 osob.
Pes (pouze s náhubkem). Koèárky zdarma, jízdní kola se nepøepravují.
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