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OBEC HŘENSKO

Parta chlapů ve vichřici

V dopoledních hodinách ob-
držely jednotky hasičů v kraji 
varování před silným větrem. 

Hřenská jednotka držela ho-
tovost, stejně jako jednotky v 
okolních obcích. Navečer před 
sedmou hodinou poprvé zazní 
siréna. Hasiči vyjíždějí na spadlý 
strom na silnici 1/62 směr Dě-
čín. Tím začíná „noční směna“ 
pro partu chlapů v hasičských 
montérkách. Po první cestě na 
Děčín začíná vítr stálé zesilovat, 
operační středisko vysílá všech-
ny jednotky na okrese do teré-

nu. To znamená, chlapy jste na 
to sami. Jednotka se dělí na dvě 
skupiny a postupně se prořezá-
vá, za silného větru, směrem na 
hranice s Německem do Janova, 
zpět na Děčín a dále na Meznou. 
Po několika hodinách se skupiny 
setkají nad vodárnou a společně 
se snaží zprůjezdnit silnici pro 
záchranné složky na Meznou. S 
pěti motorovými pilami v noci 
od 22 hodin do třetí hodiny ran-
ní, kdy se konečně prořežou k 
obci Mezná. 

▶ pokračování na straně 3

Obec Hřensko provede ve spolupráci s

SBĚR NEBEZPEČNÝCH
A OBJEMNÝCH 

ODPADŮ 
Z DOMÁCNOSTÍ

Více informací naleznete na straně 6.

v sobotu 27. dubna 2019
upozorňujeme, že odpady nelze na 

stanovištích volně odkládat. Je nutná 
přítomnost občanů na stanovištích. 



������ ��������
Vážení spoluobčané, 
 turistická sezona pro r. 2019 až 

2020 ve Hřensku začala. V mi-
nulém čísle zpravodaje jsem vás 
informoval o tom, že se tak stane 
pouze v Edmundově soutěsce, ne-
boť oprava dolního prostoru ná-
stupiště v Divoké soutěsce, které se 
již nacházelo v havarijním stavu, 
probíhá. Při sobotní kontrole tohoto 
stanoviště jsem se osobně přesvědčil 
o průběhu prací a mohl si pohovořit 
s dělníky, kteří zde pracují. Přede-
vším jsem měl možnost seznámit se 
s názorem jejich předáka, dle něhož 
nynější práce by měly být dokonče-
ny do velikonočních svátků, nikoliv 
až do konce měsíce května, což je 
smluvně stanovený termín. V této 
souvislosti vás chci požádat, abyste 
permanentně sledovali naše webové 
stránky, prostřednictvím nichž vám 
včas sdělíme, kdy se tak stane.

Nyní bych chtě z tohoto místa 
ještě jednou poděkovat našim hasi-
čům za naprosto obětavou práci při 
likvidaci následků poslední vichřici 
Eberhard, která se před několika 
dny prohnala našim regionem. Je-
jich agilnost, především v nočních 
a časně ranních hodinách, nám 

umožnila, že naši spoluobčané se 
mohli včas dopravit na pracoviště 
i mimo naši obec. Opět se proká-
zalo, že jejich přítomnost ve Hřen-
sku je nezastupitelná a nanejvýš 
potřebná. Nakonec v tomto duchu 
jsem jim nepochybně i za vás mohl 
osobně poděkovat na posledním 
březnovém za-
stupitel stvu 
obce. Snad si 
tuto skutečnost 
uvědomí pře-
devším ti, kteří 
o smysluplnosti 
jejich existence 
a potřebnosti 
dosud pochy-
bovali.

Pokud jsem 
se před měsí-
cem zmínil o 
tom, že před 
dokončením 
je též rekon-
strukce „malých galerií“ v Edmun-
dově soutěsce, tak nyní již mohu 
konstatovat, že se tak stalo. Mohu 
vám směle říci, že kvalitu potud 
odvedené práce hodnotím velmi 
vysoko. Nakonec t turisté, kteří k 

nám v sobotu dne 30. března t.r., 
kdy provoz v Edmundově soutěsce 
byl zahájen, zavítali, se pochvalně 
vyjadřovali o tomto přístupovém 
místě k soutěskám a dále k tomu, že 
obec postupně směrem do Hřenska 
vyměňuje kovové zábradlí za dře-
věné. Náš záměr, aby se tak stalo v 

celém prostoru 
obou soutěsek, 
se tak postupně 
naplňuje. 

Chci vám 
současně sdělit, 
že do pracov-
ního poměru 
na post pře-
vozníka jsme 
v minulých 
dnech přijali 
tři nové zájem-
ce, kteří by po 
splnění všech 
základních for-
malit a vyko-

nání cvičných jízd měli posílit náš 
„nynější tým“, když budeme ještě 
zkoušet dva nové uchazeče, kteří 
rovněž chtějí tuto práci pro obec 
vykonávat. Prakticky na poslední 
chvíli jsme nechali opravit dřevěný 

domeček sloužící jako zázemí pro 
naše výběrčí na parkovišti „U vo-
dopádu“, který nám výše uvedená 
vichřice výrazně poškodila. V této 
souvislosti se ukázalo, že funkčnost 
i zbývajících dvou je rovněž „za 
hranou“ a že v dohledné době mu-
síme postupně všechny tři vyměnit 
za nové a kvalitnější.

Zcela na závěr vás chci seznámit s 
tím, že ke dni 31. března t.r. odcho-
dem do starobního důchodu jako 
účetní na obecním úřadu ukončila 
pracovní poměr Vladimíra Řez-
níčková, které bych chtěl z tohoto 
místa za její dlouholetou a oběta-
vou práci pro obec upřímně podě-
kovat a popřát pevné zdraví. Na její 
místo již nastoupila ing. Štěpánka 
Kubátová, která k nám přichází z 
Krajského úřadu pro Ústecký kraj, 
kde dlouhodobě působila na kont-
rolním úseku a shodou okolností v 
minulosti u nás opakovaně prová-
děla audit. Jde o velmi erudovanou 
pracovnici, která pro nás bude ne-
pochybně přínosem.

Ať jste zdraví, máte se rádi a jste 
spokojeni.

.JUDr. Zdeněk Pánek,
 starosta

N���zenin�
� dubnu

n���zenin� �����í
Jarmila parohová, Josef černý, Richard Herain, 

Helena Haláková, diana Vojtíšková, 
Anna češpivová, Jan pecka, Emilie Vrzalová, 
Jiří češpiva, Van Minh Nguyen, Jan černoch, 

Filip chlouba, Natálie Vaňková, 
Antonín Šalman, petr backa

��é jubi�eum �����í 
n�ši �bč�né

O����encům přejeme
pe�né zd���í � �e�e�ý ži���.

Miroslav Smoliga, Věra Zárubová 
a Jaroslav Heneberk 



Parta chlapů ve vichřici
Během této doby odstranili ze sil-

nice více jak 27 vzrostlých stromů, 
které bránily průjezdu do obce. Ve 
zmíněném čase se jedna skupina, 
na žádost operačního střediska, 
ještě dvakrát vrací na silnici na 
Děčín směr Janov. Extrémně na-
kloněné stromy strhávají hasiči 
Tatrou. Ta uplatnila i svojí nízkou 
výšku vozidla při podjezdu závalu 
tvořící tunel nad vozovkou. Po ná-
vratu na zbrojnici se hasiči věnova-
li nabroušení pil a údržbě techniky. 
Za rozednění se vrací zpět, domů 
k rodinám. O dvě hodiny později 
v době, kdy lidé vyrážejí do práce, 
opět zní siréna a jede se na novo. 
Tentokrát už „jen“ krátké dopoled-
ne. Na zastupitelstvu obce poděko-
vali hasičům starosta obce JUDr. 
Pánek i místostarosta Bc. Robert 
Mareš slovy „… v tak náročných a 
nebezpečných podmínkách, udě-
lali místní dobráci nevídaný kus 
práce pro místní občany…“.

▶ pokračování ze strany 1

POZVÁNKA 
NA SlET ČARODEJNiC

Ženy, paní, děvčata,
nastartujte košťata,
konec dubna už se blíží,
loupe  nás  to pěkně v kříži.

Setkání se uskuteční v sobotu 27. dubna 2019 
v 18 hodin před kulturním domem v Mezné. 
Oheň zajištěn, čarodějnice také připravena. 
       
    Organizační výbor



Vichřice Eberhard vrátila přípravy 
turistických cest na začátek

Vichřice Eberhard překřížila 
plány příprav na nadcházející 
turistickou sezónu. 

Turistické cesty, jejichž zabez-
pečování po lednových sněho-
vých zlomech strážci parku prá-
vě dokončili, jsou ve velké míře 
blokovány nově spadlými stro-
my. Strážci je opět prořezávají 
a tam, kde nestačí vlastní síly, 
vypomáhá lesní správa objed-
náním techniky. Celkem bude 
vyřezávání spadlých stromů a 
odstraňování těch, které pádem 
na turistickou cestu ještě hrozí, 
trvat několik týdnů. Některé ces-
ty však již opět průchozí jsou, to 
se týká i těch vysoce frekvento-
vaných. V okolí Hřenska to platí 
prakticky pro všechny důležité 
značené cesty na území národ-
ního parku. 

Na Mezní Louce vichřice silně Vyvrácené stromy v areálu Rysí stezky na Mezní Louce.                     Foto: Miroslav Rybář

poškodila areál Rysí stezky, kte-
rý zůstane uzavřen na nepřed-
vídatelně dlouhou dobu. Velké 
množství vývratů bude dílem 

zpracováno, správa však také 
zvažuje, jak by se dala nová situ-
ace využít ve prospěch naučné-
ho areálu. Kromě nutných oprav 

tedy zřejmě dojde k rozšíření 
celé plochy o nové prvky, které 
mohou názorně dokumentovat 
působení přírodních sil.

Starosta Zdeněk Pánek pogratuloval paní Iloně Zdeňkové k významnému životnímu jubileu.
V pátek 1. března 2019 blahopřál pan starosta Zdeněk Pánek paní Martě Vrabcové k jejímu vý-

znamnému životnímu jubileu.



Usnesení č. 37/3/2019:  Zastupi-
telstvo obce Hřensko určuje ově-
řovateli zápisu RNDr. Lubomíra 
Parohu a pana Romana Pluháčka 
a zapisovatelkou Martinu Dvořá-
kovou.

pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 
Robert Mareš, Roman Pluháček, 
Miroslav Smoliga, RNDr. Lubo-
mír Paroha, Kateřina Horáková

proti: 0  
zdržel se: 0

Usnesení č. 38/3/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
následující program zasedání:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a 

zapisovatele
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z jednání za-

stupitelstva
5. Schválení aktualizovaného 

návrhu Střednědobého výhledu 
rozpočtu na roky 2019 – 2020

6. Rozpočtová změna č. 1/2019
7. Schválení ceníků jízdného a 

parkovného pro rok 2019
8. Záměr koupě objektu bývalé-

ho hraničního přechodu
9. Smlouva o pronájmu pozem-

ku s Povodím Labe
10. Darovací smlouva-automo-

bil zn. ARO
11. Dar-Janovský trhák
12. Různé
13. Závěr
14. Diskuse s občany.
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Roman Pluháček, 
Miroslav Smoliga, RNDr. Lubo-
mír Paroha, Kateřina Horáková

proti: 0  
zdržel se: 0

Usnesení č. 39/3/2019: Zastupi-
telstvo obce Hřensko schvaluje ak-
tualizovaný návrh Střednědobého 
výhledu na roky 2019 – 2020, jež 
tvoří jako příloha nedílnou sou-
část zápisu ze zasedání zastupitel-
stva obce Hřensko.

pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 
Robert Mareš, Roman Pluháček, 
Miroslav Smoliga, RNDr. Lubo-
mír Paroha, Kateřina Horáková

proti: 0  
zdržel se: 0

Usnesení č. 40/3/2019: Zastu-

pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 1/2019, 
jež tvoří nedílnou součást zápisu 
ze zasedání zastupitelstva obce 
Hřensko.

pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 
Robert Mareš, Roman Pluháček, 
Miroslav Smoliga, RNDr. Lubo-
mír Paroha, Kateřina Horáková

proti: 0  
zdržel se: 0

Usnesení č. 41/3/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
ceníky jízdného a parkovného 
pro rok 2019, jež tvoří nedílnou 
součást zápisu ze zasedání zastu-
pitelstva obce Hřensko.

pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 
Robert Mareš, Roman Pluháček, 
Miroslav Smoliga, RNDr. Lubo-
mír Paroha, Kateřina Horáková

proti: 0  
zdržel se: 0

Usnesení č. 42/3/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
koupi pozemků:

- st. p. č. 4, o výměře 939 m2, je-
hož součástí je budova č. p. 4

- p. p. č. 293 o výměře 111 m2, 
k. ú. Hřensko od prodávajícího 

Ústecký kraj, sídlo Velká Hradeb-
ní 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 
70892156 (právo hospodaření 
Krajská majetková, p. o.) za kupní 
cenu ve výši 790.000,-Kč a pově-
řuje starostu obce podpisem kup-

ní smlouvy.
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Roman Pluháček, 
Miroslav Smoliga, RNDr. Lubo-
mír Paroha, Kateřina Horáková

proti: 0  
zdržel se: 0

Usnesení č. 43/3/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
smlouvu o pronájmu části pozem-
ku p. p. č. 365/4, k. ú. Hřensko, o 
výměře 225 m2 v ř. km 728,04, 
s pronajímatelem Česká repub-
lika, právo hospodaření Povodí 
Labe, s. p., sídlo Víta Nejedlého 
951/8, Hradec Králové, na dobu 
neurčitou za nájemné 9.350,-Kč 
bez DPH za kalendářní rok, kdy 
nájemní smlouva tvoří přílohu 
zápisu ze zasedání zastupitelstva a 
pověřuje starostu obce uzavřením 
smlouvy.

pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 
Robert Mareš, Roman Pluháček, 
Miroslav Smoliga, RNDr. Lubo-
mír Paroha, Kateřina Horáková

proti: 0  
zdržel se: 0

Usnesení č. 44/3/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
darování vozidla zn. ARO, reg. 
zn.: 2U3 2737 obdarovanému SH 
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Labská Stráň, sídlo Labská Stráň 
16, IČ: 66102286 a pověřuje sta-
rostu obce Hřensko podpisem 

darovací smlouvy.
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Roman Pluháček, 
Miroslav Smoliga, RNDr. Lubo-
mír Paroha, Kateřina Horáková

proti: 0  
zdržel se: 0

Usnesení č. 45/3/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
poskytnutí daru ve výši 30 000,- 
Kč obci Janov na organizaci cyk-
listického závodu Janovský trhák 
2019, s tím, že po skončení akce 
bude obci Hřensko poskytnuto 
vyúčtování této akce.

pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 
Robert Mareš, Roman Pluháček, 
Miroslav Smoliga, RNDr. Lubo-
mír Paroha, Kateřina Horáková

proti: 0  
zdržel se: 0

Usnesení č. 46/3/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
texty do obecní kroniky za rok 
2018, které jsou nedílnou součástí 
zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce Hřensko.

pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 
Robert Mareš, Roman Pluháček, 
Miroslav Smoliga, RNDr. Lubo-
mír Paroha, Kateřina Horáková

proti: 0  
zdržel se: 0

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
Bc. Robert Mareš, místostarosta

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 13. března 2019 od 17,00 v restauraci hotelu U lípy ve Hřensku



Ze zaklíněného vozu museli řidiče vyprostit hasiči

K dopravní nehodě osobního 
a nákladního vozu vyjížděli ve 
čtvrtek odpoledne profesionální 
a dobrovolní hasiči, záchranáři a 
policisté mezi Mezní louku a Vyso-
kou Lípu. 

Na cestě k zámečku pravděpodob-
ně německý řidič nedobrzdil svůj 
vůz a při uhýbacím manévru skončil 
zaklíněný mezi nákladním vozem a 
lesním svahem.

Nezraněného muže z vozu vypros-
tili hasiči. K místu střetu jako první 
přijeli dobrovolní hasiči Hřensko, 
následně profesionální hasiči z Čes-
ké Kamenice a záchranáři s policis-
ty. Hasiči také provedli protipožární 
opatření. Při karambolu naštěstí 
nedošlo k žádnému zranění osob, 
řidič z osobního vozu následně odjel 
s odtahovou službou do místa svého 
bydliště. Odpolední nehoda je nyní v 
šetření.  zdroj: Eděčínsko

Zubní pohotovost
Víkendy a svátky, ordinační hodiny od 8 do 11 hodin. 

Informaci před návštěvou vždy ověřte na uvedeném 
telefonním čísle.

 

6. – 7.4.2019  MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
13. – 14.4.2019  MUDr. Křemen Adolf   
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
19. – 22.4.2019  MUDr. Bolfíková Renata   
Varšavská 1863/7, Děčín VI, tel.: 412 535 930
27. – 28.4.2019  MUDr. Rambousková Rita  
Riegrova 773/72, Děčín II, tel.: 412 526 250
1.5.2019  MUDr. Vojtěch Vladimír   
28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
4. – 5.5.2019  MDDr. Kadlecová Daniela   
Teplická 1850/60A, Děčín, tel.: 412 531 330
8.5.2019  MDDr. Barcal Pavel   
J.Š.Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588



Z bloku Obecní Policie Hřensko 
v období od 21. února až 22. března 2019

Karetní hry
Dne 2.3. hlídka Obecní policie 

Hřensko  prováděla kontrolu ve-
řejného pořádku v obci a zjistila, 
že zčásti na komunikaci vnitřního 
Hřenska hrají vietnamští prodejci  

karetní hry. Hlídka hráče okamži-
tě vyzvala k ukončení této činnosti 
a k úklidu místa  od nedopalků ci-
garet a dalšího drobného odpadu. 
Výzvě hlídky OP bylo uposlech-
nuto.

Větrná smršť
Dne 13.3. byl v důsledku větr-

né smršti, která se přehnala nad 
Hřenskem, vyhoukán  výjezd 
jednotky SDH Hřensko k stro-
mům ležícím  přes komunikaci  

Ok��ím J��níh� Hřen�k� 41.

1. třídy ve směru na Děčín. Po 
dobu likvidace kmenů jednotkou 
SDH Hřensko hlídka OP v místě 
přispívala k bezpečnosti a plynu-
losti silničního provozu. Po dobu 
neprůjezdné vozovky se v místě 
utvořila kolona vozidel dlouhá tři 
sta metrů. Po odstranění dřevní 
hmoty byl provoz po komunikaci 
obnoven.

Strom hrozící pádem
Ve druhém týdnu v měsíci bře-

zen byla hlídka Obecní policie 
Hřensko upozorněna řidičem lin-
kového autobusu na strom v aleji z 
Mezní Louky do Mezné, který vy-
kazoval všechny znaky hrozící pá-
dem přes vozovku. Hlídka Obec-
ní policie Hřensko stav stromu v 
místě prověřila a ihned o stavu in-
formovala vedoucího pracovníka 
Národního parku z Mezné, který 
zajistil odstranění stromu ihned 
druhý den. Jak se později ukázalo 
strom byl uvnitř zcela ztrouchni-
vělý.

Polorozbořená budova
V měsíci březen byla hlídka 

Obecní policie Hřensko upozor-
něna na to, že se u polorozboře-
ného domu v blízkosti Penzionu 
Rio pohyboval v minulých dnech  
muž na kole a není to majitel ob-
jektu. Údajně se jedná o občana 
SRN a který po vesnici vypráví, 
že mu objekt patří a že jej musí 
opravit. Hlídka objekt ze silnice 
prohlédla a nikdo zde nebyl fyzic-
ky přítomen. Majitel objektu bude 
v budoucnu kontaktován ve věci, 
zřejmě nezvaného návštěvníka,  
aby se zjistilo, jak se věci mají a 
předešlo se tak případnému  zra-
nění osob  v důsledku totálního 
pádu budovy.

Žádost o pomoc
Dne 22.3. byla hlídka Obecní 

policie Hřensko požádána o po-
moc obsluhou parkoviště ve věci 
českého turisty, který zaparkoval 
na parkovišti WC nábřeží a odmí-
tal zaplatit parkovné. Po vzájem-
ném dohadování mezi řidičem a 
obsluhou do věci vstoupila hlídka 
Obecní policie Hřensko a řidiči 
vše vysvětlila. Ten zareagoval tak, 
že odjel zaparkovat na jiné místo.

sepsal: str. Vlastimil Šárovec
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Ok��ím J��níh� Hřen�k� 41.
V minulém čísle zpravodaje 

jsme již o tradičním pochodu 
krátce informovali. Ostatní zají-
mavé poznatky přinášíme teď. 

Jak již bylo zmíněno, pochod opět 
trhal rekordy v účasti. Za 41 let se 
zúčastňuje již čtvrtá generace po-
chodníků. Bohužel lidé přicházejí, 
ale i odcházejí, letos se pochodníci 
nedočkali na tajné kontrole Franty 
Šimůnka, hasiče, vojáka, kamaráda 
a výborného parťáka, který vždy se 
svým osobitým humorem rozdával 
razítka příchozím na tajné kontro-
le. Na trasu, ale vyrazila jeho žena s 
dcerou a novomanželem. Po jejich 
příchodu na tajnou kontrolu se jich 
zhostil starosta obce, který do té 
doby pomáhal s obsluhou u polní 
kuchyně. Se šampaňkým popřál 
novomanželům Čechovským vše 
nejlepší do společných let životem. 
Slzy byly na krajíčku. Snad v příš-
tím roce přijdou s pátou generací 
malého pochodníka. Potlesk od 
ostatních a gratulace na sebe nene-
chali dlouho čekat. Celá akce byla 
kladně hodnocena i v knize přání a 
stížností. 


