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OBEC HŘENSKO

Okolím jarního Hřenska 2019
Čtyřicátý první ročník tra-

dičního pochodu opět zlomil 

rekord účastníků.

Po deváté hodině se na trasu 

z hasičárny vydalo 286 turistů. 

Akci pořádalo SDH Hřensko 

spolu s SDH Labská Stráň. Od 

startu až do cíle se o pochodní-

ky staralo 29 pořadatelů. Tradič-

ně byla zajištěna tajná kontrola 

s občerstvením. Polní kuchyň s 

kapacitou na 150 denních dá-

vek, vyprodukovala na 300 porcí 

zelňačky. V cíli pak každý účast-

ník obdržel diplom za zdolání 

41 ročníku pochodu.

POZVÁNKA
na 3. zasedání zastupitelstva obce Hřensko

středa 13. března 2019 od 17:00

v restauraci hotelu U Lípy ve Hřensku

Na tradičním pochodu okolím Hřenska byla jako vždy zařazena i „Tajná kontrola“ s občerstvením. Více informací o této akci naleznete v příštím vydání Zpravodaje obce Hřensko.

DOČASNÁ ZMĚNA 
OTEVÍRACÍ DOBY 
POŠTY HŘENSKO

Dovolujeme si Vás informovat o dočasném 

posunu otevírací doby pošty Hřensko.

Dostupnost provozovny bude omezená 

na nezbytně nutnou dobu v období 

1.  - 11. 3. 2019 z provozních důvodů.

1. - 6. 3. 2019 PÁ - ST 8:30-11:30

7. - 11. 3.2019 ČT - PO 13:00-16:00



Slovo starosty
Vážení spoluobčané, nepochyb-

ně můžeme společně říci, že nad-

cházející turistická sezona v obci 

Hřensko nám již „klepe na dve-

ře“. Po poměrně sněhově bohatém 

měsíci lednu se  v současné době 

počasí „umoudřilo“, takže nynější 

předjarní dny nám v soutěskách 

umožňují zahájit přípravné prá-

ce tak, aby v sobotu dne 30. břez-

na 2019 jsme v nich mohli přiví-

tat první návštěvníky. Ano, tento 

den jsme si stanovili jako pevný 

termín, byť velikonoční svátky 

oslavíme až ve druhé polovině 

měsíce dubna t.r., což byl v minu-

losti mnohdy datum, kdy první 

turisté do soutěsek přicházeli.

V této souvislosti vám však mu-

sím sdělit, že výše uvedený den 

bude zahájen provoz pouze v Ed-

mundově soutěsce, nikoliv v Divo-

ké soutěsce. Tam v současné době 

společností STRIX Chomutov,a.s. 

probíhá rekonstrukce dolního 

přístaviště,které již bylo v hava-

rijním stavu, když z naší strany 

byl potud nutný razantní přístup 

a zásah, aby nedošlo k ohrožení 

života přítomných turistů. Po do-

končení výběrového řízení jsme 

této společnosti předali stanoviště 

počátkem měsíce ledna, přičemž 

na základě uzavřené smlouvy o 

dílo má být obnova tohoto pro-

storu ukončena do konce měsíce 

května. Chci vás ubezpečit, že již 

nyní vedením radnice a citova-

nou společností probíhá intenziv-

ní jednání, aby termín předání se 

uskutečnil dříve (počasí nám k 

tomu „nahrává“).

O následném vývoji tohoto na-

šeho snažení budete pravidelně 

informováni tak, aby naši podni-

katelé mohli operativně reagovat 

na dotazy přítomných turistů.

Naším cílem rovněž je, aby po 

ukončení těchto prací fi rmou 

STRIX Chomutov, a.s. byl v 

tomto prostoru pro návštěvníky 

vybudován nový přístřešek, kte-

rý by je ochránil před nepřízní 

počasí, neboť stávající, provizor-

ně postavený, již nemůže sloužit 

svému účelu.

Souběžně s touto prací v horní 

části nástupiště v Divoké soutěsce 

probíhá výměna starého úložiš-

tě lodí za nové, kterou provádí 

fi rma ing. Václava Baňky, neboť  

stávající bylo skutečně v havarij-

ním stavu.

Jak sami vidíte, zastupitelstvo 

jako celek se snaží ještě před za-

hájením nové turistické sezony 

pro obnovu této soutěsky učinit 

vše potřebné, aby se přijíždějícím 

u nás líbilo a cítili se bezpečně.

Před dokončením je též oprava 

„malých galerií“, konkrétně úse-

ku 113 m dlouhého v prostoru od 

dolního nástupiště v Edmundově 

soutěsce, která v sobě zahrnuje 

kontrolu a opravu zakotvení nos-

ných prvků konzol galerií, včetně 

jejich technologického ošetření, 

opravu, příp. výměnu roštů, po-

ložení nové dřevěné pochozové 

plochy, výměnu nových sloupků 

a instalace nového zábradlí, při-

čemž tyto práce budou skutečně 

završeny již během několika dnů. 

Naši pracovníci se v nynější době 

zaměřují též na odstraňování sta-

rého kovového zábradlí a sloupků 

za nové, dřevěné, a to v prostoru 

od druhého tunelu směrem od 

Hřenska. Postupně tak dochá-

zí k estetickému  sladění prvků, 

jež jsme v loňském roce zahájili 

vybudováním „velkých galerií“ v 

délce 980 m od Solgrundu až po 

horní nástupiště v Divoké soutěs-

ce. 

Z tohoto místa bych chtěl rovněž 

pochválit a poděkovat hřenským 

hasičům za přípravu a samotný 

průběh jejich Valné hromady ko-

nané dne 1. února 2019. Protože 

na ní zaznělo mnoho konkrétních 

námětů a připomínek, včetně po-

drobného bilancování uplynulé-

ho roku jak našimi příslušníky, 

tak hosty, mohu tuto akci směle 

označit za zdařilou.

Na závěr tohoto mého příspěv-

ku bych vám chtěl popřát zdárný 

nástup do nové turistické sezony, 

pro kterou zastupitelstvo a pra-

covníci radnice dělají vše potřeb-

né,aby tomu tak bylo.

Ať jste zdraví, máte se rádi a 

jste spokojeni.

.JUDr. Zdeněk Pánek,

 starosta

Narozeniny
v březnu

narozeniny oslaví
Martin Jiral, Jana Křížková, Jan Záruba, 

Miroslav Dvořák, Ladislav Hynek, 

Sebastian Král, Jan Havel, Ivana Stárková, 

Paula Dzurková, Otto Hlaváček, Lien Tranová, 

Jozef Křivák, Nicol Neumanová, Matěj Poklop, 

Marie Baslová, Vlastimil Pačák, Tereza Králová, 

Josef Petriščák

své jubileum oslaví 
naši občané

Oslavencům přejeme
pevné zdraví a veselý život.

Renata Bohatá a Ilona Zdeňková



MŽP spouští pilotní projekt bezúročných půjček 

na výměnu kotlů
Ministerstvo životního pro-

středí umožní obcím a městům 

v Ústeckém kraji prostřednic-

tvím Státního fondu životního 

prostředí získat pro občany tzv. 

“kotlíkovou“ půjčku na výměnu 

starého kotle až 200 tis. Kč. 

Podmínkou je výměna starého 

neekologického kotle na uhlí za 

tepelné čerpadlo, kotel na bio-

masu nebo plynový kondenzační 

kotel prostřednictvím podání žá-

dosti na příslušné krajské praco-

viště k získání dotace na výměnu 

tohoto kotle. 

Tato půjčka k předfi nancová-

ní výdajů je bezúročná. V rámci 

této nabídky může žadatel využít 

i služeb specialisty na obci, který 

pomůže nejen se získáním zálo-

hy, ale i příslušné dotace. 

Občané, kteří mají zájem o před-

fi nancování výměny kotle (získá-

ní kotlíkové půjčky), ať se obrátí 

na OÚ Hřensko - p.Vojtíšková k 

nahlášení  předběžného zájmu o 

získání této formy fi nancování, 

případně dalších informací. 

foto: Krajské listy

Pochod okolím Hřenska se letos opět vydařil. Více informací o této akci naleznete v příštím vydání 

Zpravodaje obce Hřensko.



Požár bytu v Janově

Sedmého února v 18:36 byl 

vyhlášen požární poplach pro 

tři hasičské jednotky. 

K požáru bytu v Janově vyjíž-

dí HZS Děčín, SDH Hřensko a 

Labská Stráň. První na místě 

zasahují hřenští hasiči a pomo-

cí ručních hasicích přístrojů 

likvidují požár v jeho zárodku. 

Po několika minutách na místo 

přijíždí Hřenská Tatra a hasiči 

za použití dýchací techniky vy-

vádějí obyvatele DPS ze zakou-

řených prostor. Dvě osoby se 

nadýchaly kouře a byly předány 

ZZS a převezeny do Děčínské 

nemocnice. Velký problém bylo 

počasí. Déšť, který při teplotě 

pod bodem mrazu okamžitě 

namrzal na vozovku, stěžoval 

rychlý výjezd hasičských vozi-

del, zvláště pak při výjezdu z 

hřenské zbrojnice. Díky včas-

nému zásahu hřenských hasičů, 

nedošlo k větším škodám.

Zprůchodnění turistických cest 

v okolí Hřenska
Během ledna a února pracov-

níci strážní služby národního 

parku zprůchodňovali turis-

tické cesty (mimo jiné) v okolí 

Hřenska. 

Na cesty následkem silných 

sněhových srážek popadalo 

množství stromů či jejich částí, 

které tvořily překážku v prů-

chodnosti. Zasaženy byly jak 

Gabrielina stezka a cesta od 

Třech pramenů k Pravčické brá-

ně, tak i všechny cesty do soutě-

sek. V současné chvíli je většina 

cest opět průchozích. Na snímku 

strážci národního parku Miro-

slav Rohlík a Richard Šanda při 

úklidu stromů z turistické cesty 

od Hájenek k Meznímu můstku, 

dne 26. února 2019.

Tomáš Salov

Starosta Hřenska Zdeněk Pánek dodatečně blahopřál k jubileu paní Aleně Tomáškové.



Z bloku Obecní Policie Hřensko 
v období od 20. ledna do 20.února 2019

Žádost o pomoc

Dne 23. ledna ve 13:30 požádal 

o pomoc hlídku Obecní policie 

majitel prodejny v bývalém Pe-

gasu, a to ve věci konfl iktu, kte-

rý vznikl mezi ním a skupinkou 

rusky mluvících osob.  Když se 

hlídka dostavila na místo, zjistila, 

že majitel obchodu požadoval za-

placení parkovného na třech oso-

bách, mluvících rusky a ty zase 

požadovali  náhradu za cigarety, 

které si zakoupili v obci a údajně 

jim je někdo ukradl. Vzhledem 

k tomu, že se hlídce OP ani za 

účasti svědků nepodařilo ustano-

vit škůdce a poškozeného, byly 

obě strany odkázány na jednání 

v občanskoprávním sporu při 

případném uplatňování vzniklé 

škody.

Tentýž den spolupracovala 

hlídka Obecní policie Hřensko s 

PČR ve věci  vloupání do objek-

tu Hřensko č.p. 125. Pachateli se 

podařilo z objektu uniknout.  Ne-

prchal však dlouho. Hlídka PČR 

jej ve spolupráci s OPH dostihla 

v linkovém autobusu v prostoru 

obce u pensionu Venuše,  kde 

byl podezřelý zajištěn a odvezen 

hlídkou PČR do Děčína k podání 

vysvětlení.  

Zdechliny na komunikaci

Dne 24. ledna při kontrole ve-

řejného pořádku v místě nábře-

ží hlídka OP zjistila, že na kraji 

vozovky ve směru na Děčín le-

žel mrtvý pták, sražená liška a o 

50 m dále pohozené dva pytle s 

odpadem.  Mrtvá zvířata byla 

odborně zlikvidována a o pytle 

s odpadem se postarala úklidová 

četa OÚ Hřensko.

Neškodný opilec

Dne 1. února v 10 hodin ozná-

mila občanka obce Hřensko, že 

před vchodem do smíšeného 

obchodu v prostoru u kostela na 

zemi leží muž a nemůže se hýbat.  

Hlídka Obecní policie Hřensko 

okamžitě vyjela na místo a zjisti-

la:  Před obchodem ležel muž cca. 

50 letý na zádech měl malý batoh 

a v ruce svíral igelitovou tašku 

plnou zajímavých alkoholických 

nápojů.  Muž nebyl zraněný,  lé-

kařskou pomoc rozhodně odmí-

tal.  Hlídkou bylo zjištěno, že je 

v podnapilém stavu.  Stále něco 

mumlal, nebylo mu rozumět.  

Hovořil německy. Hlídka mu vy-

světlila, že je nejlepší jít se domů 

vyspat. Muž se postavil na nohy 

a odvrávoral na přívoz. Po celou 

dobu jej hlídka monitorovala, aby 

se mu nic nestalo.  Po schodech u 

přívozu mu pomohl převozník , 

který jej usadil na přívoz.

Podchlazené dítě

Dne 2. února v poledních ho-

dinách při kontrole vodní zóny 

hlídku OP v prostoru posledního 

vrtu zastavil muž s kočárkem a 

žena, mající v náručí malé děcko. 

Oba hovořili německy.  Požado-

vali po hlídce OP aby je dovezla 

k hotelu na Meznou kde jsou 

ubytováni a kde mají zaparkova-

né vozidlo. Jelikož padal drobný 

déšť a mrzlo byla jim zima. Dítě 

bylo celé zelené zimou a breče-

lo. Hlídka OP muži po žádosti 

o odvoz  vyhověla a učinila tak 

z pohledu krajní nouze. Odvezla 

podchlazené děcko a maminku 

do nejbližší restaurace na Mezní 

Louku. Muž si došel na Meznou 

pro vozidlo a vrátil se zpět pro 

manželku a dítě. Toto nám bylo 

dodatečně sděleno s poděková-

ním. 

Kameny v jízdním pruhu

Dne 9.února při kontrole ko-

munikace směr Děčín bylo zjiš-

těno v pěti případech spadané 

kamení v jízdním pruhu ve smě-

ru od Děčína do Hřenska.  Tyto 

kameny tvořily překážku silnič-

ního provozu a tím ohrožovaly 

bezpečnou jízdu vozidel.  Hlídka 

všechny kameny odklidila a tím 

byl obnoven bezpečný průjezd 

komunikací.

Tentýž den byla zjištěna zhor-

šená průjezdnost Hřenskem a 

to v prostoru u kostela. Všechny 

zjištěné závady byly odstraněny a 

bezpečný průjezd byl obnoven.

Lepičky plakátů

Dne 10. února při kontrole ná-

břeží hlídka Obecní policie zjis-

tila tři mladé ženy ze SRN jak se 

pohybují po nábřeží ve směru ke 

státní hranici a cestou vylepují 

na různé objekty plakáty s fot-

balovou tématikou.  Hlídka OP 

tyto ženy ztotožnila a vysvětlila 

jim nezákonnost jejich počíná-

ní.  Ženy se omlouvaly neznalostí 

českých zákonů a všechny vyle-

pené plakáty zpětně odstranily. 

Žádost o pomoc

Dne 12 února hlídku Obecní 

policie požádal o pomoc občan 

z Mezné,  který byl na procház-

ce se dvěma malými pejsky, které 

měl řádně na vodítku. Jednalo 

se o velkého  volně pobíhajícího 

psa bez pána a bez košíku, kte-

rý se řítil obcí. Mohl ohrozit jak 

muže, tak malé pejsky.  Hlídka 

se dostavila na místo a dle místní 

znalosti ustanovila majitele toho-

to utečence. Majitel byl vyrozu-

měn a svého psa si zahnal zpátky 

do kotce, ze kterého tento tulák 

utekl.

Nesprávné parkování

- Dne 13. února v dopoledních 

hod. bylo zjištěno nesprávné 

parkování tří vozidel v prostoru 

jednosměrné místní komunikace  

před obchodem pod hot. Labe.  

Tyto přestupky byly řešeny na 

místě a přeparkováním vozidel.

Dostali za vyučenou 

Dne 13 února v pozdních od-

poledních hodinách byly zjiště-

ny v komunikaci před Českou 

Hospodou dva květináče,  které 

tvořily překážku silničního pro-

vozu. Majitelé České Hospody 

se bohužel nacházeli mimo obec, 

proto hlídka OP odstranila kvě-

tináče z jízdního pruhu vlastní-

mi silami. Vytěžením místního 

aktivu bylo zjištěno, že zde došlo 

k vyřizování účtu mez imístním  

občanem a třemi podnapilými 

turisty ze SRN.  Turisté cestou z 

restaurace močili na různé ob-

jekty a chovali se velice hlučně 

a agresivně. Když je tento občan 

okřikl, napadli jej. To ale neměli 

dělat.  Hned ležel jeden na zemi a 

druhý když padal shodil  zmíně-

né květináče na zem.  Poté padl i 

místní občan, ochránce pořádku. 

Další podrobnosti se nepodařilo 

zjistit. Nikdo nic nehlásil nikdo 

se zřejmě necítil být poškozený.

Dopravní nehoda

Dne 15. února zasahovala 

hlídka Obecní policie u doprav-

ní nehody, která se stala v obci 

Hřensko  v prostoru naproti ho-

telu Praha.  Řidič vozidla tov. zn. 

Ford Fiesta z České Lípy nezvládl 

vozidlo v zatáčce a na zledovatě-

lé komunikaci dostal smyk. Ke 

zranění nedošlo, bylo však po-

škozeno vozidlo a vznikla škoda 

třetí osobě ve formě poškoze-

ného zábradlí u řeky Kamenice. 

Hlídka OPH přivolala PČR a 

zajistila potřebnou dokumentaci 

pro obec Hřensko, které vznikla 

škoda na vyvaleném zábradlí. 

Po celou dobu šetření nehody 

hlídka OP řídila v kritickém pro-

storu dopravu. Průjezdnost mís-

ta nehody byla zajištěna pouze 

kyvadlově.  Nebezpečný úsek v 

místě dopravní nehody byl před 

zatáčkou   označen výstražným 

trojúhelníkem.  Hlídka OP zajis-

tila nový  posyp celé komunikace 

od OÚ až k hot. Klepáč.

sepsal:  str. Tomáš Janovec





Zaniklá sláva

Procházíme-li minulostí 

Hřenska a okolí, nemůžeme 

pominout ani ty objekty, které 

přes svůj historický význam 

zmizely z mapy tohoto regio-

nu.

Panský dům (Herrenhaus)

Panský dům,situovaný severně 

od ústí Kamenice,byl po staletí 

dominantou Hřenska a přiroze-

ným střediskem obchodního ru-

chu a společenského života obce.

Byl spojen také s vybíráním cel a 

mýt. Místo,kde se nacházel,tvo-

řilo původní centrum obce,k-

teré se přeneslo až po výstavbě 

kostela do jeho okolí.Objekt se 

objevuje od počátku 19. století 

na mnoha grafi ckých vyobraze-

ních a jedním z nejoblíbenějších 

hřenských motivů zůstal i po 

nástupu fotografi e.

Vyrostl z původní (tzn. dolní) 

hřenské krčmy, k níž patřilo po-

měrně velké množství pozemků, 

hlavně louky, les a zahrady. Od 

jejího jména Hornskratschen, 

vzniklého z pomístního názvu, 

bylo odvozeno jméno obce, za-

znamenané v mnoha grafi ckých 

podobách (Horniss Kretzmar, 

Hornysch Kraczmer, Horden-

sko, Hirnisskretschen aj.)

Počátky hospody sahají snad 

do 1. poloviny 14. století a jsou 

spojeny s plavením dříví a jeho 

skladováním.

Pan  Michalec, poslední maji-

tel zdejšího zboží z rodu pánů 

z Michalovic, prodal hospodu 

benešovské rodi-

ně Lühne, od níž 

se dostala v roce 

1445 krejčov-

skému mistrovi 

Hansovi z Děčí-

na.Po roce 1522 

ji získala svobod-

nická rodina Le-

onhardů,která za 

protireformace odešla do Saska.

Majetek spadl na vrchnost, která 

jej pronajímala, a asi třetinu po-

zemků, které k hospodě patřily, 

rozprodala na stavební místa.

V roce 1762 prodali Clary-Al-

dringenové hospodu Joh. Fr. Jä-

gerovi, c.k. plaveckému mistro-

vi, ale jeho dědicové ji roku 1796 

prodali vrchnosti zpět. Objekt i 

práva s ním spojená byly opět 

pronajímány.

S hospodou byla spojena práva 

pečení chleba, porážky dobyt-

ka, nakládání, vykládání a další 

přepravy zboží a provozová-

ní labského přívozu. Vorařům 

muselo být prodáváno pivo bez 

přirážek a obchodníkům mu-

selo být umožňováno skladovat 

zboží. Z masného 

krámu, pece a vý-

čepu byly placeny 

úroky.

K roku 1583 se 

uvádí při hospo-

dě také smolná 

komora.

Ještě v roce 

1722 tvořily ob-

jekt tři domy, spojené střechou a 

budící zdání jedné velké budovy. 

V jednom byly vrchnostenské 

prostory, ve druhém a ve třetím 

skladiště se sklepeními a vším 

příslušenstvím.

Později byly stavebními úpra-

vami spojeny do jedné budovy, v 

níž se vedle hospody a panských 

prostor nacházely byty šenkýře 

a řezníka, masný krám, kvelby a 

sklepy, zařízené pro sudy a kra-

mářské zboží, dále stáje, kravín, 

seník a rozlehlé sýpky v podkro-

ví.

V 19. a 20. stol. byl objekt pro 

účely hotelového využití něko-

likrát upravován a přistavován 

(např. veranda), v roce 1914 

sloužil důstojnickému lazare-

tu. Clary-Aldringenové prodali 

Panský dům v roce 1932 Státní 

lesní správě (měl hodnotu 688 

tisíc Kč), protože objekt potře-

boval nové investice a fi nanční 

prostředky rodu byly poněkud 

zredukovány v důsledku pozem-

kové reformy i výstavby vyso-

kolipské lovecké chaty. V době 

prodeje bylo v Panském domě 

29 pokojů, 2 koupelny, 6 komor, 

kuchyně, výčep, jídelna, hostin-

ská a společenská místnost, skle-

py atd. V souvislosti s výstavbou 

silnice, jejíž záměr patrně také 

sehrál roli při rozhodování o 

prodeji v roce 1932, byl nakonec 

objekt roku 1938 stržen.
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Na historických fotografi ích Hřenska můžete vidět z pohledu od Schöny nábřeží s komplexem budov Panského domu (nahoře). Spodní snímek ukazuje již prázdný prostor po stržených budovách Panského 
domu, které musely ustoupit přemostění řeky Kamenice a silnici spojující státní hranici s Děčínem.

Zaniklá sláva


