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SVOZ OBJEMNÉHO
ODPADU

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PO
DVOU MĚSÍCÍCH OD
VYHLÁŠENÍ EPIDEMIE

oDLOŽENÉ SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ NAUČNÉ
STEZKY ČESKÁ SILNICE

Ostrostřelci se setkali nad
Savojskou zelňačkou.

Slavnostní otevření proběhne 20. června 2020.

Odložený sběr odpadu byl
sice úspěšný, ale s drobnou
komplikací...

POUKÁZKY
Prosíme občany, kteří si ještě nevyzvedli
peněžní poukázky, aby tak učinili do
30.6.2020. Termín pro vyzvednutí
poukázek byl prodloužen z důvodu
pandemie COVID-19.

PODĚKOVÁNÍ
Dva senioři děkují všem za pomoc
při návratu z lesního ticha do civilizace
dne 27.5. t.r. Zvláště děkují členům
hasičského sboru, kteří přesun
zrealizovali.
Děkujeme, A. Nikl

Požár zničil sruby Na Tokáni

Požár zlikvidoval dvě historicky cenné srubové stavby Na Tokáni a nezůstalo jen u něj... Více informací přinášíme na stranách 6 a 8 tohoto zpravodaje.

Výročí 130 let založení soutěsek ve Hřensku
V pondělí 4. května u srubové
stavby v Edmundově soutěsce se po dohodě sešlo několik
místních obyvatel z Mezné, aby
si připomněli výročí 130 let
otevření této soutěsky a zároveň zahájení plavby.
Původně se tohoto setkání
mělo zúčastnit mnohem větší
množství lidí, ale současné koronavirové opatření to nedovolilo.
Starosta obce Hřensko připomenul význam knížete Edmunda
Clary Aldringena, který soutěsky nechal vybudovat. Přítomno
bylo i několik převozníků, kteří
zde prováděli práce nutné k
předpokládanému pozdějšímu
otevření soutěsek.

Foto: Tomáš Salov

Vážení spoluobčané,
v úvodu bych rád navázal na
své květnové přispění, v němž
jsem s určitou nostalgií konstatoval, že naše turistická sezona ve
Hřensku, vlivem pandemie, dosud zahájena nebyla. Dnes však
mohu s radostí říci, že tomu tak
již není. Spolu se zastupiteli jsme
neustále sledovali vývoj postupného uvolňování opatření na základě doporučení epidemiologů
se snahou již co nejdříve zahájit
provoz našich lodiček. Protože do
poloviny měsíce se nám nedostalo
jasné a zřetelné odpovědi, dne 5.
května t.r. jsem dopisem oslovil
ministra zdravotnictví, v němž
jsem mu nastínil specifičnost
našich soutěsek a požádal jej o
stanovisko, za jakých kapacitních
a hygienických opatření by se tak
mohlo stát. Konkrétní a pro nás
příznivou odpověď z ministerstva
jsme obdrželi 10. května a poté
14. května t.r. již oficiální formou.
Následně jsme zahájili intenzivní
přípravu s cílem, aby první lodič-
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ky již mohly vyplout v sobotu 16.
května t.r., což se také stalo. Jsem
upřímně rád, že „období vyčkávání“ od 28. března t.r., kdy jsme
měli naplánováno zahájení turistické sezony ve Hřensku, až do 16.
května t.r. již konečně máme za
sebou a můžeme se jen těšit na to,
že naše soutěsky budou hojně
nav ště vovány
přijíždějícími
turisty.
V pořadí druhou nostalgií je
skutečnost, že
ke dni 25. května t.r. Divokou
a Edmundovu
soutěsku navštívilo o 60 826
méně návštěvníků a zaparkováno bylo o 8 052 méně motorových
vozidel oproti shodnému datu
loňského roku. Jak sami vidíte,
jde o velký propad návštěvnosti
našeho regionu, který dosud má

velký vliv na očekávané finanční
příjmy obce. Musíme pouze věřit,
že skutečně vše nejhorší již máme
za sebou a ti turisté, kteří se letos rozhodnou dovolenou trávit
v Čechách, zavítají i k nám. A v
okamžiku, kdy se okolní hranice
otevřou a v našich lodičkách za
teplého letního
počasí budeme
často vídávat
zahraniční návštěvníky, pak
si společně řekneme, ano, tak
jsme si v letošním roce turistickou sezonu ve
Hřensku představovali.
S radostí konstatuji, že dopisem ze dne 3.
května t.r. se na nás obrátila ing.
Eva Richrtrová, Ph.D. z Ministerstva životního prostředí z oddělení financování a Technické pomoci fondů Evropské unie, která se
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zabývá též publicitou Operačního
programu Životního prostředí, a
sdělila nám, že na citované ministerstvo se obrátili zástupci Evropské komise, kteří připravují na
webové stránky poutavé příběhy
o realizovaných projektech. Tuto
komisi velmi pozitivně zaujal
projekt obce Hřenska podpořený
OPŽP – „Usměrňování návštěvníků v Národním parku České Švýcarsko“ (oprava galerií v Divoké
soutěsce). Na zadané otázky jsem
promptně odpověděl a současně
jí zaslal požadované fotografie,
které dokumentují, jak galerie vypadaly před a následně po rekonstrukci. Zpětně nám bylo sděleno,
že takto poskytnutý materiál je v
požadované kvalitě a pro Evropskou komisi použitelný. Je jenom
dobře, že naše snaha zvelebovat
majetek obce se pozitivně dostává
do podvědomí Evropské unie.
Ať jste zdrávi, máte se rádi a jste
spokojeni.
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Narozeniny
v červnu
narozeniny oslaví

Jonáš Česnek, Tadeáš Rott, Zdeněk Pánek, Pavlína Dařbujanová,
Vladimír Zdeněk, Kateřina Křížková, Sebastian Svoboda, Alexej Krenke,
Martin Hricák, Vratislav Číla, František Fabián, Veronika Egrová,
Aleš Štefl, Vladimír Buryánek, Michaela Křížková, Karel Macek,
Miroslav Pilnáček, Markéta Podaná, Jiří Vatrs

své jubileum oslaví
Jaromír Kratochvíl

Oslavencům přejeme
pevné zdraví a veselý život.

Rekonstrukce

Na červen 2020 je stanoven Obecního úřadu Hřensko. V vznikla zasedací místnost vč. kony. Jak se rekonstrukce vydapředpokládaný termín kolau- rámci investiční akce došlo ke potřebného zázemí, archiv úřa- řila, posuďte sami.
dace III. nadzemního podlaží stavebním úpravám, kdy zde du a dále byly opraveny dva bal-

Svoz objemného odpadu

V sobotu 30. května se konal
odložený sběr nebezpečného a
objemného odpadu.
Tentokrát nebyl v čase dopo-

ledne, až po obědě. Pouze 7 pří- menuli (a ví se, kteří), že to, co
tomných „Mezňáků“ překvapilo, přivezli, si musí také sami naložit
že ač bylo odpadu jako obvykle do svozového auta.
velké množství, někteří jaksi opo- Proto upozorňujeme občany,

kteří chtějí tohoto svozu odpadu
v budoucnu využívat, aby byli
při svozu přítomni a pomohli
odpad naložit na svozové auto.

Z bloku Obecní Policie Hřensko
v období od 25.dubna až 26. května 2020

Parkování v zákazu
Dne 26. dubna řešila hlídka OP
Hřensko nepovolené parkování
řidičů tří vozidel v místě U Tří
pramenů. Vozidla hlídka OP zablokovala ke zjištění totožnosti řidičů a poté k projednání přestupků v příkazním řízení zaplacenou
pokutou na místě.

sko nalezen občanský průkaz občana z Arnoltic. Ještě téhož dne byl
předán majiteli.
Arogantní řidič
Dne 10. května zaparkoval řidič
vozidla značky Tesla svůj vůz na
chodníku u odbočky na Pravčickou bránu. Při snaze hlídky OP
zjistit co nejdříve řidiče vozu, tak
se k vozu přihlásil mladík, který
tvrdil, že ale není řidič. Vzhledem
k tomu, že se hlídce OP nepodařilo věrohodně zjistit totožnost
řidiče, byl přestupek zadokumentován a předán správnímu orgánu
k vyřešení.

Zelená vlna
Dne 26. dubna byl vyhoukán výjezd místní jednotce SDH Hřensko ke zraněné osobě v místě nad
vodárnou Hřensko. Po provedené
zelené vlně výjezdu hlídka OP
krátkodobě řídila dopravu v místě
události. Zraněnou osobu odvezla RZ k ošetření do nemocnice v
Děčíně.
Parkování v zákazu u odbočky
k lanovce
Dne 1. května hlídka OP Hřensko při kontrole úseku HřenskoMezní Louka-Mezná zjistila, že
několik řidičů má tendenci zaparkovat v prostoru křižovatky u
odbočky k lanovce na PB. Všechny řidiče hlídka OP přesměrovala na parkoviště ve správě obce
Hřensko v Mezní Louce. Několik
vozidel stojících na zeleni bezprostředně vedle vodního vrtu hlídka
OP zadokumentovala a po sepsání zápisu o podezření ze spáchání

Žádost o pomoc
Dne 20. května požádal o pomoc
hlídku OP místní občan ve věci
doprovodu jeho soukromého vozidla do místa jeho bydliště, kde
dle jeho tvrzení byla partnerka
ohrožena na životě tím, že krvácela. Žádosti bylo vyhověno.
přestupku odeslala k řešení před zovku. Hlídka OP ihned na místo
správním orgánem.
přivolala místní jednotku SDH
Hřensko a ta strom odřízla. Do té
Pád stromu na vozovku
doby hlídka OP Hřensko v místě
Dne 2. května bylo oznámeno řídila kyvadlově dopravu.
hlídce OP Hřensko okolo jedoucím občanem, že pod Mezní Lou- Nalezené doklady
kou došlo k pádu stromu na vo- Dne 10. května byl v obci Hřen-

Stálá činnost OP
Po celé období řešili strážníci OP Hřensko přestupky řidičů
parkujících v zákazu, úsek Hřensko-Mezní Louka-Mezná a to jak
na místě v příkazním řízení, tak
oznámením správnímu orgánu k
řešení před komisí.
Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Společné setkání po dvou měsících od vyhlášení epidemie
V sobotu 16. května se po uvolnění koronavirových opatření
opět obnovil provoz v obou soutěskách ve Hřensku.
Současně se povolilo setkání

většího množství lidí na jednom
místě. Toho využili „Ostrostřelci“
a uvařili opět oblíbenou vojenskou
„Savojskou“ zelňačku. Do té patří
zelí, brambory, osmažená cibulka

a salám, nejrůznější koření, česnek, čili papričky, ocet, kečup. Vše
se připravuje v několika nádobách,
přileje se voda a ve velkém kotli
společně provaří. Na dochucení

na talíři si každý může přidat kečup či smetanový jogurt. Polévky
bylo hodně a tak bylo možné odnést na ochutnávku i těm, kteří se
setkání nemohli zúčastnit.

Požár 19.5.2020 u Piketu - Mezní Louka

Ve 14:15 byla naše jednotka
SDH Hřensko vyslána operačním
důstojníkem k požáru lesního
porostu ve špatně přístupném terénu.
Rozsah požáru byl 250x150 metrů. Situaci komplikovala i nepřístupnost požářiště. Proto muselo

být nataženo vedení dlouhé cca 1,5
km s převýšením více než 150 m.
Muselo být zřízeno 5 přečerpávacích stanic, které tvořily 3x CAS a
2x Tohatsu. Celková délka vedení
byla 2,5 km. Byl vyhlášen 2. stupeň
požárního poplachu. Na místě bylo
9 hasičských jednotek a byl povolán

i vrtulník s bambi vakem, který přiletěl až z Brna. Hasiči s ohněm bojovali do večerních hodin. Ve 21:00
byl ukončen zásah z důvodu tmy
s tím, že se bude pokračovat příští
den. Ve středu ráno jsme vyjeli ke
kontrole a dohašení několika ohnisek a balení materiálu.

U tohoto požáru jsme zajišťovali
dvě přečerpávací stanice, zřizovali
jsme plnící stanici pro dopravu vody
cisternami, hasili požár v terénu a
plnili bambi vak pod vrtulníkem.
Naše jednotka přijela na základnu
ve středu odpoledne.
SDH Hřensko

Požár 8.5.2020 na Janově
V odpoledních hodinách jsme
vyjížděli k požáru domu v Janově,
část naší jednotky se z domovů
ihned dostavila na místo požáru
a část jela pro cisterny a potřebné
vybavení ke zdolání požáru.
Před příjezdem první cisterny byla
vytažena z objektu tlaková plynová

lahev (10 kg). Po příjezdu první cisterny jsme začali neprodleně hasit
požár, který se rozšiřoval k vedlejšímu objektu. V tomto okamžiku
explodovala druhá plynová lahev (2
kg), která byla v podkroví. Majitel
naštěstí nebyl uvnitř domu. Po příjezdu HZS Děčín se začalo hasit i z

druhé strany domu pomocí výsuv- večerních hodinách. Při zásahu neného žebříku. Část naší jednotky byl nikdo zraněn.
jsme přesunuli k rybníku, kde jsme
SDH Hřensko
zřídili čerpací místo pro načerpání
cisteren vodou. K požáru byli přivolání i dobrovolní hasiči z Labské
Stráně a Starého Města z Děčína.
Požár se podařilo zlikvidovat až ve

Mezenské léto
Zveme Vás na sobotu 4. èervence v 18 hodin
ke Kulturnímu domu na Mezné,
abychom spoleènì pøivítali léto a tím zahájili letní sezónu.
Oheò, obvyklé obèerstvení vèetnì vuøtù, zajištìno. Za poèasí neodpovídáme.
Všechny obèany i chalupáøe srdeènì zve osadní výbor.

Velký požár na Tokáni a pád dítěte z výšky 25.2.2020
V 7:20 naše jednotka vyjela k
požáru na Tokáni, kde hořely
dvě historické budovy a okolní
lesní porost ve velmi těžko přístupném terénu.
Na místo byl přivolán vrtulník s
bambi vakem. Byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Na místě bylo 21 hasičských jednotek a až
150 hasičů.

Pohled na ještě doutnající místo požáru.

Naše jednotka zajišťovala dopravu vody ze vzdálené Chřibské.
Velitel zásahu pověřil velitele a část
naší jednotky k zajištění činnosti
pod vrtulníkem při plnění bambi
vaku a s tím spojenou potřebnou
dopravu vody, kterou zajišťovala
JSDH Horní Habartice a JSDH
Jiříkov. Velitel zásahu nařídil našemu veliteli jednotky zmonitorovat

situaci z vrtulníku, aby zjistil, jakým směrem a kam se požár šíří.
Zásah trval do pozdních odpoledních hodin, kdy kolem 15. hodiny byla naše jednotka odeslána
na základnu k doplnění PHM a
vybavení, jelikož velitel zásahu určil naší jednotku k nočnímu hlídaní požářiště. Cestou byla část naší
jednotky operačním důstojníkem
přesměrována k události na Velemínině vyhlídce, kde došlo k pádu
dítěte z výšky. K této události také
letěl vrtulník letecké záchranné
služby (LZS). Zraněná holčička
byla v nepřístupném terénu, kde
naše jednotka cca 800 metrů musela pěšky. Na místě události naše
jednotka pomohla s ošetřením a
transportem zraněné holčičky a
nezbytného lékařského a lezeckého vybavení k hasičským vozidlům, kterými byla zraněná převezena k sanitce. Vybavení, lékař
a záchranář LZS byli dopraveni k
vrtulníku, který čekal na louce v
Jetřichovicích vedle areálu ozdravovny.

Ve 20:30 se část jednotky vrátila na místo požáru na Tokáni k
nočnímu hlídání požářiště. Ve 2
hodiny ráno došlo k vystřídání
členů noční hlídky. V průběhu
noci jsme hasili ohniska, která se
rozhořívala v troskách budov. V
nočních hodinách je zákaz hašení
lesního porostu z důvodu bezpečnosti a tak jsme jen monitorovali
případná ohniska. V 8 hodin dorazili další jednotky k dohašení
několika ohnisek, která se přes
noc objevila v lese.Naše jednotka
se podílela na kyvadlové dopravě
vody, zřízení plnícího stanoviště
cisteren a hašení na skalních masivech v okolí požářiště. Po dohašení jednotlivých ohnisek na skalách
jsme pomáhali s balením hadic a
jejich složením na určené místo.
Na základnu jsme se vrátili kolem
2. hodiny odpolední. Během tohoto složitého zásahu nám naše vozidlo UAZ (Buchanka) vypovědělo
službu. Toto vozidlo jsme opravovali ještě následující den.
SDH Hřensko

Místo zásahu Na Tokáni pohledem z vrtulníku.

Nebezpečné propanbutanové láhve ve shořelém objejktu.

Noční hlídka u požářiště.

Plnění vaku pod vrtulníkem členy SDH Hřensko.

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko,
konaného dne 12. května 2020 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

Usnesení č. 139/5/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko určuje
ověřovateli zápisu paní Alenu Pačákovou a paní Kateřinu Horákovou a zapisovatelkou paní Martinu
Dvořákovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Miroslav Smoliga, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, RNDr. Lubomír
Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 140/5/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
následující program zasedání.
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z jednání zastupitelstva
5. Zpráva o činnosti finančního
výboru za rok 2019
6. Zpráva o činnosti kontrolního
výboru za rok 2019
7. Rozpočtové opatření č. 2/2020
8. Smlouvy
9. Záměry
10. Různé
11. Závěr
12. Diskuze s občany
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Miroslav Smoliga, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, RNDr. Lubomír
Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 141/5/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko bere na
vědomí zprávu finančního výboru
za období od 15. 6. 2019 do 30. 4.
2020, která je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
Hřensko.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Miroslav Smoliga, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, RNDr. Lubomír
Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 142/5/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
za období od 1. 6. 2019 do 30. 4.
2020, která je nedílnou součástí zá-

pisu ze zasedání zastupitelstva obce
Hřensko.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Miroslav Smoliga, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, RNDr. Lubomír
Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0

II, IČO: 13903501 za nájemné ve
výši 1800 Kč měsíčně od 1. 6. 2020
do 31. 12. 2022 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy, jež tvoří jako
nedílná součást zápis ze zasedání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Miroslav Smoliga, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, RNDr. Lubomír
Usnesení č. 143/5/2020: Zastu- Paroha, Kateřina Horáková
pitelstvo obce Hřensko schvaluje Proti: 0
rozpočtovou změnu č. 2/2020, jež Zdrželi se: 0
tvoří nedílnou součást zápisu ze
zasedání zastupitelstva obce Hřen- Usnesení č. 145/5/2019: Zastusko.
pitelstvo obce Hřensko schvaluje
Výsledek hlasování:
koupi pozemku p. p. č. 19/1, k. ú.
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Mi- Hřensko od prodávající Česká reroslav Smoliga, Roman Pluháček, publika - Úřad pro zastupování stáAlena Pačáková, RNDr. Lubomír tu ve věcech majetkových za cenu
Paroha, Kateřina Horáková
maximálně ve výši obvyklé ceny
Proti: 0
pozemku dle znaleckého posudku
Zdrželi se: 0
č. 1118-023/2020 Ing. Zdeňka Ješety a pověřuje starostu přihlášením
Usnesení č. 144/5/2020: Za- se do elektronické aukce.
stupitelstvo obce Hřensko schva- Výsledek hlasování:
luje uzavření smlouvy o nájmu Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Minebytových prostor dámských a roslav Smoliga, Roman Pluháček,
pánských WC a vedlejší obslužné Alena Pačáková, RNDr. Lubomír
místnosti o velikosti 81 m2 nachá- Paroha, Kateřina Horáková
zejících se v podchodu pod silnicí Proti: 0
číslo I/62 na pozemku p. č. 350/2, Zdrželi se: 0
k. ú. Hřensko při vstupu k převozu
Hřensko – Schöna přes řeku Labe Usnesení č. 146/5/2020: Zastua to včetně nebytových prostor v pitelstvo obce Hřensko vyhlašuje
podchodu pod uvedenou silnicí a záměr prodat pozemek st. p. č. 254,
to nájemkyni Lence Neumanové, o výměře 161 m2, jehož součástí je
bytem Volkovova 640/48, Děčín stavba čistírny odpadních vod č. p.

171 (stavba technického vybavení)
a pozemek p. p. č. 366/11 o výměře
227 m2, oddělený z pozemku p. p.
č. 366/10 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 639052/2017 Ing. Aleny Podrazké, vše
zapsáno v katastru nemovitostí pro
katastrální území Hřensko a související kanalizaci; geometrický plán
tvoří součást tohoto usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Miroslav Smoliga, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, RNDr. Lubomír
Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 147/5/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko souhlasí
se zařazením svého katastrálního
území do působnosti MAS Český
sever, z.s. se sídlem Mariánská 475,
407 47 Varnsdorf, IČO: 26983303,
zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl L, vložka 5271 na
období 2021 – 2027.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Miroslav Smoliga, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, RNDr. Lubomír
Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
Bc. Robert Mareš, místostarosta

Požáry na Větrovci a Na Tokáni
Hned dvakrát hořelo v národním parku v předposledním
květnovém týdnu.
K prvnímu požáru na Větrovci
nedaleko Mezní Louky vyjeli hasiči v úterý 19. května. Pravděpodobně od nedopalku odhozeného
u turistické cesty se oheň postupně rozšířil na plochu zhruba jednoho hektaru lesního porostu. K
hašení byl povolán také vrtulník
z Brna a do druhého dne se podařilo lesní požár uhasit.
K výrazně vyšší škodě však
došlo při druhém požáru, který
odhalili revírníci správy parku v
pátečních (22. 5. 2020) ranních
hodinách. Hořely dva historické
sruby Na Tokáni, od kterých se
oheň začal šířit také do okolního lesního porostu. Požár byl v
okamžiku odhalení bohužel již
v takovém stádiu, že oba sruby
byly ztraceny a nezbývalo než
chránit okolí před rozšířením
požáru na další objekty. Obě
shořelé budovy se nacházely v

soukromém vlastnictví a patřily rovněž do
souboru chráněných
kulturních památek
v lokalitě Na Tokáni,
škody tedy nevznikly
jen v ekonomické rovině, ale zejména došlo
ke ztrátě na kulturním
dědictví této krajiny.
Příčiny vzniku požáru
jsou stále předmětem
vyšetřování.
Správa Národního
parku České Švýcarsko
děkuje hasičským sborům, včetně jednotky
sboru dobrovolných
hasičů Hřensko, která
se podílela na hašení
obou požárů, za uhašení obou požárů v
náročných terénních
podmínkách národního parku.
Požár dvou srubů Na Tokáni, pátek 22. 5. 2020, cca 11.30. 			

Foto: Tomáš Salov

Pozvánka na slavnostní otevření
Naučné stezky Česká silnice
Odložené slavnostní otevření
Naučné stezky Česká silnice se
uskuteční dne 20. června 2020 (původně měla být stezka slavnostně
otevřena dne 23. května při příležitosti Evropského dne národních
parků).
Nově vzniklá naučná stezka vede
z Vysoké Lípy do Zadních Jetřichovic a prostřednictvím 12 zastavení
s informačními tabulemi a dalšími
exponáty seznamuje návštěvníky
oblasti s významnou cestou skrz
Labské pískovce, a to od střední
doby kamenné, kdy se jednalo o migrační koridor zvěře až po nedávnou
minulost, kdy sloužila jako obchodní spojnice a později i jako turistická
cesta. Zřejmě nejpopulárnějším prvkem stezky bude zrekonstruovaná
filmová kulisa uhlířovy chaloupky,
známá z několika scén pohádky Pyšná princezna. Podrobnosti o průběhu slavnostního zahájení najdete na
stránkách www.npcs.cz.

Montáž dřevěných soch medvědů před zrekonstruovanou uhlířovou chaloupkou z Pyšné princezny. 		

Foto: Václav Sojka
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