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PÁLENÍ ČERODĚJNIC

JAK DÁL S ČISTÍRNOu
ODPADNÍCH vOD
A KANALIzACÍ
vE HŘENSKu?

HISTORIE HŘENSKA

Obyvatelé Hřenska společně vypustili „Mezenskou
čarodějnici“ a oslavili tak
nástup jara.

Víte, kdy vznikla první známá fotografie Hřenska, kde
se vystavovaly 3D snímky či
míchaly barvy?

Velikonoční pondělí ve Hřensku

Ráno 22. dubna o Velikonočním pondělí se sešlo 16 chalupářů a obyvatel Mezné mužského pohlaví u starosty obce
Hřensko.
Společně navštívili s pomlázkou
většinu chalup a obydlí a připomněli ženám a dívkám starobylou tradici vítání jara.
Při jejich návštěvách už na ně
čekalo nejrůznější, velmi pestré,
občerstvení. V závěru se tak, jako
v loňském roce, koledníci dostali do časové tísně a poslední tři
chalupy navštívili po 12. hodině.
Právě proto, hned v první chalupě ze tří zmíněných, byli od přítomného osazenstva potrestáni

malou vodní sprškou. Vzhledem
ke slunečnému počasí to bylo dokonce osvěžující a užili si všichni.
Hodování skončilo v půl druhé

Lesy v národním
parku mění svou tvář

spoluobčanů. Většina mužů z
Mezné a Hřenska rukovala do
Terezína k 42. regimentu, ale
část, zřejmě starších mužů, pak
šla k 9. zeměbraneckému pluku
v Litoměřicích.

Les není neměnná věc, tak
jak se mění tvář člověka, tak se
mění tvář lesa.
Zvykli jsme si vnímat les jako
více méně statickou věc. Za
dobu našeho života les trochu
poporoste, ale většina z nás jej
ráda vnímá jako místo, které se
nemění, kam rádi chodíme na
houby, za jeho stínem, za relaxací, za prací. Les ale není vytesán z kamene, nebude to navěky
ten vysokokmenný smrkový les
s travičkou, kde rostou hříbky.
Krajina a lesnatá krajina zvlášť,
je dynamická věc. Jedna generace lesa trvá 3 – 4 generace lidské,
a proto člověk ze svého pohledu
sklouzává k tomu vnímat les
jako něco, co bylo před ním a
mělo by být stejné i po něm. Tak
jako člověk prodělává svůj vývoj
a mění se (kde se mojí babičce
zdálo o mobilním telefonu či internetu a moje děti jsou v jejich
používání mnohem dál než já),
mění se i les a má přirozenou
snahu měnit se do té podoby,
která je v souladu s okolními
podmínkami tak, aby si sám zajistil co nejdelší existenci, neboť
tvář, kterou mu svou činností
vtiskl člověk, dlouhou existenci
nezaručuje.
V poslední době je ve společnosti rozšířena snaha najít viníka všech negativních jevů, najít
někoho, koho lze hnát k zodpovědnosti a za jeho špatné konání
jej příkladně potrestat.

▶ pokračování na straně 4

▶ pokračování na straně 6

odpoledne. Část mužů později
odjela za pomoci manželek – řidiček do svých domovů. Již nyní
se všichni těší na příští rok.

Mezenský pomník obětem
1. světové války
Nad pomníkem mezi Meznou
a Mezní Loukou převzal neformální patronát Ostrostřelecký
spolek Clary z Mezné.
Ostrostřelcům se podařilo vypátrat v archivech místa posledního odpočinku zde uvedených

18. 5. 2019 zveme všechny občany Hřenska a Mezné
na slavnostní otevření provozu v Edmundově soutěsce.

Vážení spoluobčané,
v úvodu mého dnešního příspěvku bych vám chtěl především sdělit
skutečnost, kterou nepochybně sami
v současné době, co jsou naše soutěsky otevřeny, vnímáte. Veliký atak
přijíždějících turistů do našeho regionu je předzvěstí toho, že nás opět
čeká dobrá sezona, pokud i počasí
nám bude nakloněno, tak jak tomu
bylo v předcházejícím roce. V době
víkendů jsou naše parkoviště již
v dopoledních hodinách zcela obsazena, takže se stává, že ti, kteří
nemají kde zaparkovat, svá motorová vozidla odstaví na pozemcích
národního parku, kam však pravomoc naší obecní policie nesahá. Jde
o začínající velký problém, který
musí správa parku urychleně řešit,
když dokladem toho je zjištění, že
v sobotu dne 20. dubna t. r. mimo
naše parkoviště na Mezní Louce
parkovalo více jak 200 motorových
vozidel.
Z tohoto místa bych chtěl upřímně poděkovat společnosti STRIX
Chomutov, a.s., konkrétně pak Mgr.
Pavlu Tichému, řediteli společnosti
a Tomáši Zedníkovi, stavbyvedoucímu, kteří se velkým dílem zasloužili o to, že dolní přístaviště v Di-
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voké soutěsce bylo obci předáno již
na Velký pátek dne19. dubna t. r.,
byť termín předání tohoto díla byl
na základě uzavřeného smluvního
vztahu stanoven na konec května.
Tím nám bylo umožněno, že první návštěvníky v této soutěsce jsme
mohli přivítat s velkým časovým

Tyto naše záměry jsou nakonec
podtrhovány rozhodnutím Státního fondu Životního prostředí České republiky, který svým rozhodnutím ze dne 2. dubna 2019 obci
Hřensko přiznal podporu formou
dotace ve výši 1 999 965 Kč na
akci „Opravu zábradlí od horního

Pan Miroslav Smoliga oslavil životní jubileum. Blahopřeje starosta obce Zdeněk Pánek.
předstihem, což má pro naši obec
kladný ekonomický efekt. Samotné
dílo je ve velmi dobré kvalitě a jeho
funkčnost dokládá, že pozornost našeho zastupitelstva v dohledné době
zrekonstruovat veškeré přístupové
cesty a nástupní prostory našich
soutěsek je správná a smysluplná.

přístaviště Edmundovy soutěsky k
Meznímu můstku – I. etapa“, která
by měla být zahájena ještě v tomto
roce, jež představuje 85 % základu
pro stanovení podpory. Jde o velký
úspěch obce, přičemž naší snahou
bude i v příštím roce získat dotaci v obdobné výši na dokončení

II. etapy. Tím by byl celý prostor
od Mezního můstku až po horní
nástupiště v Edmundově soutěsce
zásadním způsobem zrekonstruován.
V této souvislosti bych vás chtěl
pozvat na 10. ročník cyklistického
závodu „Janovský trhák 2019“,
který se v naší obci bude konat
tuto sobotu dne 4. května od 10.00
hod.. Přijďte se podívat do prostoru janovského soumostí, odkud
budou jednotliví závodníci startovat a v jejich sportovním úsilí je
povzbudit.
V neposlední řadě bych vás chtěl
též pozvat na „Zahájení turistické sezony v obci Hřensko“, které
se bude konat v sobotu dne 18.
května t. r. od 13 hodin v prostoru
srubové stavby v Edmundově soutěsce. Zcela záměrně jsme čekali
na teplejší počasí, abyste se mohli
pobavit, občerstvit a se svými známými a kamarády si zatancovat
při živé hudbě. Činíme tak každoročně, proto nebyl důvod, abychom v letošním roce od této letité
tradice upustili.
Ať jste zdraví, máte se rádi a jste
spokojeni.
.JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Narozeniny
v květnu

narozeniny oslaví

své jubileum oslaví
naši občané

Hana Frišová, Oliver Ibe Mba, Petra Davis,
Vlasta Kratochvílová, Jana Toušová,
Jarmila Marešová, Zdeňka Čílová,
Hana Grundlová, Pavel Hruška, Alena Kočková, Rudolf Trázník, Miroslav Vrabec
Pavel Trázník, Jiří Barcal, Antonín Podaný,
a Zbyšek Rychtařík
Antonín Vobora, Lucie Neumanová,
Ivan Mareš, Jitka Dařbujanová, Patrik Poch,
Oslavencům přejeme
Marie Šalmanová, David Backa, Dita Zárubová pevné zdraví a veselý život.

Pálení čarodějnic

V sobotu se tak, jako každý
rok, sešla v 18. hodin u „Kulturáku“ skupina obyvatel, aby
společně vypustila „Mezenskou čarodějnici“ a oslavila tak
nástup jara.
Od dopoledne zde probíhala
intenzivní činnost. Nejdříve to
byl sběr nebezpečných a objemových odpadů z domácností,

který pořádala obec Hřensko,
Jetřichovice a Srbská Kamenice
spolu s Technickými službami
Děčín a.s. Odpadu se shromáždilo nebývalé množství a tak se
na ploše střídala auta pro odvoz
objemového odpadu - nábytku,
koberců, barev, pneumatik, nepotřebných a rozbitých plastů.
Část elektronického zařízení a

železného šrotu sbírala skupina
hasičů z Labské Stráně. Po jejich
odjezdu muselo být prostranství
uklizeno a tak nastoupili mezenští chlapi, aby vše dali do pořádku, vztyčili ozdobenou májku a
postavili oba stany, včetně stolů, lavic a laviček. Postavili také
hranici, na které čekala letkyně
na svůj odlet. Čarodějnici zho-

tovila tradiční skupina - Maruška, Růžena, Helena a Alena. Byli
jsme vděčni za to, že se nepotvrdila ohlášená nepřízeň počasí –
déšť. Právě kvůli dešti byla účast
menší než obvykle, ale i tak vše
probíhalo k všeobecné spokojenosti. Děkujeme sponzorům –
panu Baslovi a Pluháčkovi, kteří
nás podporují trvale.

Jak dál s čistírnou odpadních vod a kanalizací
ve Hřensku?
Jako zastupitelé stojíme před
základní otázkou:
Je pro obec a pro Vás jako občany
výhodné si čistírnu i s kanalizací
ponechat a zajišťovat její provoz
sami?
Není. Kdybychom si čistírnu
odpadních vod s kanalizací ponechali a zajišťovali její provoz sami,
museli bychom významně zdražit
stočné. Dále bychom již nyní museli vytvářet rezervu na budoucí
obnovu čistírny.

Obec Hřensko vlastní ve
Hřensku vodovod, čistírnu
odpadních vod a související
kanalizaci, včetně 10 čerpacích
stanic.
Čistírna s kanalizací byla postavena v letech 1999 a 2000. Stála
55,7 mil. Kč a většinu této částky
tvořila dotace z evropských fondů. Částkou 1 mil. Kč přispěla i
Severočeská vodárenská společnost a.s. (SVS).
Obec se v této době smluvně
zavázala, že čistírnu a kanalizaci
na SVS převede. K tomuto převodu zatím nedošlo. SVS má ale
čistírnu i kanalizaci dlouhodobě
v pronájmu a zajišťuje jejich provoz.

Severočeská vodárenská a.s. je
akciová společnost, zajišťující pro
své akcionáře od roku 1993 zásobování obyvatelstva pitnou vodou
a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Veškeré akcie
jsou v držení 458 severočeských
měst a obcí, včetně Hřenska, které
je tak akcionářem této společnosti.
Poplatek za čištění za odpadních vod (stočné) tak není placen
obci, ale společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., která
je dceřinou společností SVS.
V průběhu roku 2018 se SVS
obrátila na obec s tím, že chce,
aby na ní obec čistírnu i kanalizaci převedla. Pokud obec této
žádosti nevyhoví, SVS vypoví
nájemní smlouvu a bude po obci
požadovat vrácení částky, kterou
na výstavbu přispěla.

Současná výše stočného nepokrývá nálady na provoz. Například v loňském roce bylo na
stočném ve Hřensku vybráno 0,5
milionu Kč, náklady na provoz
však činily 1, 6 milionu Kč. V roce
2018 tedy ztráta činila 1,1 milionu
Kč.
Jak je to možné? Výše stočného je totiž v rámci SVS solidární
a je shodná pro všechny obce v
její působnosti, kde žije téměř 1,2
milionu obyvatel. Zjednodušeně řečeno tak obyvatelé velkých
měst (kde je provoz čistíren levnější) přispívají obyvatelům obcí
menších.
Z analýzy, kterou jsme si nechali
zpracovat, vyplývá: Kdybychom
si provoz čistírny odpadních vod
a kanalizace zajišťovali sami, museli bychom zvednout stočné minimálně o 150 % ze současných
48,70 Kč za m3 vody na částku
přesahující hodnotu 120 kč za m3.
To je pro nás nepřijatelné.
V tomto navýšení nejsou zahrnuty náklady na mzdové prostředky zaměstnanců, kteří by pro
obec provoz zajišťovali (pokud by
si obec nenajala odbornou firmu)
a dále v něm není zahrnuta rezerva, kterou by si obec měla vytvářet na obnovu čistírny.
Výše uvedené vyplývá z odborné analýzy, kterou jsme si nechali
zpracovat dlouholetým odborníkem v této oblasti Bc. Pavlem
Hruškou. V současné době hledáme odbornou instituci, která
by závěry již zpracované analýzy
ověřila.
Pozornost věnujeme i formě
případného převodu čistírny s kanalizací na SVS tak, abychom se
zachovali jako řádní hospodáři.

Protože se jedná o záležitost mimořádného významu pro obec i
pro občany, chceme k tomuto tématu uspořádat veřejnou diskusi,
abyste se mohli na vše zeptat a vyjádřit svůj názor.
O jakýchkoliv dalších nových

informacích Vás budeme informovat tak, abyste měli možnost se
k nim včas vyjádřit a poskytnout
nám zpětnou vazbu pro naše rozhodování.
RNDr. Lubomír Paroha,
zastupitel

Mezenský pomník obětem
1. světové války

▶ pokračování ze strany 1

Při dalším pátrání bylo zjištěno,
že tento pomník má podle aktualizovaného zákona č. 122, statut Válečného hrobu a podléhá
zvláštní ochraně. Podle tohoto
zákona se za válečný hrob považuje i pietní pomník připomínající vojenské oběti. Vojenský
hrob je vykazován ve Hřensku, i
když se to týká obyvatel Mezné
a je na jejím teritorium. Více na
internetu po zadání mezinárodního kódu CZE 4202-41726.
Přímo ve Hřensku se také na-

chází, respektive nacházel, jeden
válečný hrob. Místní jej nazývali
Janovská vyhlídka. Stála tu socha
bojovníka s mečem, který vzhlíží k domovu. Díky záslužné péči
Obecního úřadu Hřensko se připravuje jeho obnova. Ostrostřelci již předali obecnímu úřadu
seznam jmen padlých z obce s
tím, že jejich jména byla s největší pravděpodobností uvedena
na zaniklém pomníku.
Válečný hrob Hřenska najdete
na GZE 4202-41923.

Z bloku Obecní Policie Hřensko

v období od 23. března do 25. dubna 2019
Sprostý neplatič
Dne 30. března při zahájení
provozu parkoviště U vodopádu
hned v 9:30. požádala o pomoc
obsluha této parkovací plochy.
Řidič parkující svoje vozidlo nerespektoval místo, které mu určila obsluha tohoto parkoviště
a při požadování zaplacení parkovného to řidiče málem svalilo na zem. Domníval se, že zde
bude zdarma parkovat celý rok.
Na ženskou obsluhu parkoviště
byl sprostý a hrubý. Nešetřil ani
sprostými výrazy. Po příjezdu
hlídky OP Hřensko se uklidnil,
zaplatil parkovné a odešel na výlet směrem do vodní zóny.

Nepozorní cyklisté
Dne 2. dubna obdržela hlídka
OPH telefonickou informaci, že na
nábřeží došlo k dopravní nehodě
mezi dvěma cyklisty. Pomocí výstražného zařízení se hlídka urychleně přesunula na místo nehody
a zjistila, že muž a žena jedoucí na
kolech směrem ze SRN o sebe zavadily. Žena spadla z kola mezi květináče u parkoviště ČOV. a vážně si
zranila koleno a loket. Na benzínové
čerpací stanici se pohybovala zdravotnice, která zraněné ženě poskytla
odbornou první pomoc a zafixovala její zranění. Na místo byla přivolána RZ, která zraněnou ošetřila
a odvezla do Děčínské nemocnice.
Po dobu záchranné akce hlídka OP.
zabezpečovala provoz v místě nehody, protože žena ležela na krajnici
vozovky a nedalo se s ní hýbat, tudíž
jí vozidla musela objíždět v bezpečné vzdálenosti.
Tentýž den řešila hlídka OPH v
prostoru vodní zóny dva řidiče, kteří nejen, že nerespektovali dopravní
značení IZ8a, ale ještě si zaparkovali
v prostoru zastávky bus u Tří pramenů. Jejich argumentace byla, že je
zde dostatek místa. Oba byli řešeni v
příkazním řízení na místě.

Otevřené okno
Dne 31. března při kontrole
Mezné hlídka OPH zjistila u jednoho objektu v chatové oblasti
otevřené okno. Dle místní znalosti bylo jasné, že majitelé bydlící v
Praze se na chatě, ani v jejím okolí
nepohybují. Objekt byl prověřen
a cizí vniknutí nebylo zjištěno,
ani uvnitř se nikdo nenacházel.
Otevřené okno bylo uzavřeno a
zajištěno. Dále byla nastražena
past pro případ, že by zde někdo
přespával. Později bylo zjištěno,
že okno se otevřelo po vytrhnu- Tulák z Růžové
tí „lígru“ což způsobil průvan v V poledních hodinách tel. nahlásil
průběhu vichřice.
recepční z hotelu Praha, že k nim

přišel turista, který jde z Růžové a
za ním přišel pravděpodobně také z
Růžové cizí pes bez známky a označení. Jelikož se hlídka OPH pohybovala v prostoru Mezné, poradila
jakým způsobem postupovat při
ztotožnění psa tuláka. Po třech hodinách telefonovala provozní hotelu
Praha, že pan recepční vypátral majitele a ten si psa tuláka převzal. Měl
štěstí, protože od Obecní policie by
dostal psa a ještě tučnou pokutu.
Každý je povinen si svého mazlíčka
hlídat a zabezpečit proti volnému
nekontrolovatelnému pohybu obcí!
Vrak u kuturáku
Dne 7. dubna bylo zjištěno, že
před kulturním centrem na Mezné
je odstaven ohyzdný vrak zeleného
terénního vozidla. Místním šetřením bylo zjištěno, že vrak je majetkem pracovníka NP ze Hřenska,
který mění bydliště a vrak bude
následující den deportovat pomocí
odtahové služby do místa svého nového působiště. Následující den byl
vrak skutečně odklizen.
Skládka
9. dubna při kontrole nábřeží zjistila hlídka OP, že neznámý pachatel
v prostoru Suché Kamenice založil
černou skládku. Krabice, papíry a
pneumatiky. Pachatele se ani přes
místní znalost nepodařilo zjistit.

Pravděpodobně skládku založil řidič jedoucí ze SRN. O odbornou
likvidaci se postarala pracovní četa
OÚ Hřensko.
Nepořádek v obci
Dne 14. dubna při ranní kontrole
úklidu před prodejními stánky bylo
ve vn. Hřensku zjištěno, že před
prodejnou Pegas jsou naskládané
kartony od krabic. Při kontaktování prodejce z Pegasu tento tvrdil, že
tam kartony ukládá a dopoledne je
zásobovací vozidlo odveze. Tomuto
prodejci bylo vysvětleno, že ukládání odpadu na veřejné prostranství je
vlastně založením skládky a odpad ,
ať si shromažďuje na svém pozemku a do kontejneru na odpadky.
Následující den ráno byla provedena kontrola a krabice zde již nebyly.
Parkoviště za domem čp. 105
Parkoviště za č.p. je v obslužnosti
obce Hřensko a parkuje se zde na
předem předplacené povolovací
karty. Každý, kdo zde parkuje musí
mít za předním sklem povolovací
kartu. V poslední době se hromadí
stížnosti na to, že uživatelé nerespektují parkovací boxy a stojí zde
nadivoko. Toto platí i na některé
stěžovatele. Pokud nebude někdo z
uživatelů parkoviště dodržovat řád
a bude soustavně parkovat mimo
boxy, nebude mu již povolení vystaveno. Na pořádek v parkování dohlíží Obecní policie Hřensko.
Kanalizační vpusť
Dne 22. dubna bylo při kontrole
vn. Hřenska zjištěno, že z kanalizační vpusti na komunikaci pod hotelem Labe stoupá dým. Došlo zde k
zahoření listí a papíru od nedopalku
cigarety. Hlídka vpusť prolila několika litry vody a bylo po zahoření.
Kanalizační vpusť byla do konce
směny monitorována.
Velikonoce
Velikonoční svátky byly pro hlídku OPH náročné, jelikož obec byla
přeplněna turisty a parkovacích
míst byl nedostatek. Hlídka OP
mimo jiné dohlížela na bezpečný
provoz vozidel a chodců v obci.
Značná část vozidel parkovala i v
prostorách NP mezi Mezní Loukou
a Meznou.
sepsal: str. Tomáš Janovec

Lesy v národním parku mění svou tvář
▶ pokračování ze strany 1

Stejně tak jsou dnes pranýřování lesníci za to, že nechali les
sežrat kůrovcem, že jej nechali
uschnout, že se o něj špatně starají. Ovšem lesníci pracují po
několik generací s tím, co jim
zanechali předci a jsou závislí na
okolních podmínkách, zejména
na počasí tak, jako zemědělci. A
počasí se mění na celém světě.
Rok 2018 byl ve střední Evropě
extrémní z několika pohledů.
Nastalo velké sucho, vály silné
větry a u nás na severu Čech
propukla kůrovcová kalamita,
která se k nám blížila několik
předchozích let ze všech stran.
Pro kůrovce jsou to ideální podmínky, není mu zatěžko přemoci
napůl uschlé stromy či vývraty.
Dokáže využít této příležitosti,
kdy je v lese smrku více, než by
bylo v lese přirozeném, kdy jsou
všechny stejně staré a se stejným
uvadajícím lýkem, kdy je překrásné teplo, ve kterém se lze
množit mnohem rychleji, než
kdy jindy. A lesníci konají, musí
konat rychle, všechny napadené
stromy je třeba rychle pokácet,
odkornit a odvézt z lesa pryč.
Kůrovec je ale rychlejší. Kůrovce nesvazuje zákon o veřejných
zakázkách, není omezen malou
pracovní kapacitou, nemá těžkou hlavu z toho, kam všechno
to suché dřevo, co za ním zůstane, přijde. Kůrovci je jedno, že
na místech, kde ještě nedávno
stál les, jsou nyní jen pařezy a
vyprahlá půda. Má jen svou touhu množit se, aby zachoval svůj
rod. Lidem však důsledky jeho
přemnožení překáží, nechtějí se
dívat na pařezy místo lesa, nechtějí se dívat na suché stromy,
ale bohužel ne všem dochází,
že zbavit se kůrovce nelze jinak,
než pokácením a zpracováním
napadených stromů. Anebo tak,
že lidé začnou naslouchat potřebám lesa a budou jej pěstovat dle
jeho pravidel, anebo jej nechají
zcela na pokoji, ať si dělá, co sám
uzná za vhodné.
Co je tedy lepší? Pařezy? Nebo
stojící suchý les?
A je to sice suchý les, ale není
mrtvý! Říká se „pro stromy nevidět les“. Ano na první pohled
vidíme stromy, na ten druhý vi-

díme to co je pod nimi (byliny,
keře, houby) a mezi nimi (zvěř).
Ale mnoho lidí vůbec nevidí to,
co je pod zemí. Představte si,
že stejné množství hmoty co je
nad zemí, je i pod zemí. Objem
kořenů je stejný jako nadzemní
část rostlin i stromů. Tyto kořeny žijí v symbióze s houbami
a lišejníky či mechy, akorát ten
svět pod zemí má mnohem jemnější strukturu. A teď pozor, přijde sci-fi, je vědecky dokázáno,
že stromy, byliny, houby spolu
komunikují! Skrze kořeny pospojované houbovými vlákny,
skrze tuto podzemní síť, podzemní internet. Nechá-li lesník
stát suché stromy, které stále

představ člověka.
Určitě se teď musíte ptát, proč
lesníci tedy v národním parku
stromy kácí, proč udělali pod
Pravčickou bránou rozsáhlé holiny, když to lesu nedělá dobře,
proč celou tu předchozí dlouhou
dobu v lese smrky káceli a investovali do lesa nemalé finanční
prostředky, když je lepší nechat
les lesem, nechat přírodu být
samu sebou. Odpovím postupně
a trochu ze široka. Les na území
nynějšího národního parku byl
po dlouhá staletí lesem hospodářským a tehdejším vlastníkům sloužil zejména k produkci
dřeva. Proto byly na lesní půdě
sázeny dobře zpracovatelné

kryjí půdu, kořeny a houbová
vlákna neumírají (alespoň ne
tak rychle jako na holině s pařezy), jsou živé a připraveny živit
další generaci lesa, nejsou přerušena „nervová“ propojení, a
kořenový systém je tak funkční
pro spojování, podporu nových
stromů, zadržování vody, zabraňování erozi. Vykácíme-li
stromy, zničíme většinu kořenů
skrze transpiraci přes pařezy,
odkryjeme tak půdu a pak vysychají nejen kořeny, ale i houby a
lišejníky.
A jsme oklikou zpátky. Co je
lepší pařezy, nebo suchý les?
Myslím, že odpověď je snadná.
Pravda, suchý les v nás evokuje
představu smrti, něčeho velmi
neblahého, ale zkusme pohlédnout na plochu požářiště u Jetřichovic z roku 2006. Po pár letech
se tam zvedl nový silný zelený
les, bez přičinění člověka. Les se
svého místa jen tak lehce nevzdá
a nepotřebuje být spoutáván do

stromy s dlouhým rovným kmenem a to hlavně smrky. Smrky,
které svým naturelem patří do
hor, neboť mají značné nároky
na chlad a dostatečné množství
vláhy. To také odpovídá tomu,
že smrky mají povrchové kořeny,
protože na horách nikdy nemusely dolovat vodu z hlubších vrstev půdy. Člověk je pak přenesl i
do nížin, kde dokud byl dostatek
vláhy, prosperovaly. Lesníci národního parku věděli, že smrky
do zdejších lesů nepatří, a proto
se po celou dobu snažili jejich
zastoupení snížit a vysázet místo
nich dřeviny, které jsou ve zdejších lesích domácí. Šlo a nadále
jde hlavně o buky a jedle. Smrkové lesy v Českém Švýcarsku
před sto lety postihla podobná
kalamita jako ty dnešní, tehdy
se přemnožil motýl zvaný Bekyně mniška, jehož housenky
se pasou na jehlicích smrků a
borovic. Před sto lety však lesníci opět na holá místa vysázeli

smrky, mniška už nebyla a tak se
smrkům opět dařilo až do dnešních dní. Smrkové lesy jsou tedy
všechny zhruba stejně staré.
Jsou stoleté a jejich lýko, které je
v tomto věku již dostatečně silné, dokáže poskytnout prostor
pro rozvoj kůrovce, jelikož do
silného lýka se pohodlně vejde,
na rozdíl od smrků mladších
se slabým lýkem. Nastalé sucho
smrky významně oslabilo a ty se
již nejsou schopny úspěšně bránit útokům kůrovce. Na území
národního parku v jeho zásahových zónách platí lesní zákon
stejně jako pro ostatní vlastníky
lesa a tak v domnění, že boj s
kůrovcem vyhrají, lesníci smrky
káceli. Káceli všechny napadené
stromy a za nimi vznikaly holé
paseky. Jak se paseky zvětšovaly,
začalo lesníkům docházet, že to
není správná cesta, že bude trvat
hodně dlouho, než na holých
místech opět dokážou vysázet
a úspěšně vypěstovat nový les.
Nastalé dilema, zda všechny
smrky vykácet nebo je nechat
stát, vyřešili tak, že se rozhodli zvolit cestu, která zajistí lesu
jeho přirozenost dříve a dle jeho
pravidel. Rozhodli se tedy, že
nebudou za každou cenu všechny stromy kácet, protože vědí,
že pod suchými stromy vznikne
nový les dříve a bude silnější a
odolnější, než ten, který by tam
člověk uměle vypěstoval.
Co říci závěrem? Snad jen, že
zbytečně ztrácíme čas, energii
vymýšlení způsobu jak tuto kalamitu zastavit a utrácíme peníze na boj s kůrovcem. Boj, který
za současného sucha nelze vyhrát. Je na čase si uvědomit, že
člověk udělal chyby, změnil les
ku své potřebě a les si teď bere
zpět, co mu člověk vzal. Svou
přirozenost! A ukazuje nám, že
je silnější, že má svou moudrost.
Je načase brát skutečnost s gradací kůrovce jako ohromnou
příležitost. Příležitost naučit se
žít s lesem a přestat mít snahu
ho řídit a využívat. Lze jej užívat, nikoliv však využívat. My
lidé jsme součástí přírody a měli
bychom s ní souznít a nikoliv ji
řídit. Je to, myslím, pro člověka
velká lekce.
Jan Drozd

Opravy Mariiny vyhlídky a skalního hrádku Šaunštejn
Turistické instalace na vrcholech skal jsou vystaveny extrémním klimatickým podmínkám.
V loňském roce tak nezbylo než
konstatovat, že dožily základové
trámy altánu na Mariině vyhlídce a že tuto stavbu již nelze dále
bezpečně užívat. Bohužel nebylo možné provést jednoduchou

opravu. Práce by si vyžádaly úplnou demontáž vrchní konstrukce, výměnu trámů a opětovnou
montáž. Vzhledem k tomu, že
přechodné uzavření altánu nepředstavuje zásadnější omezení
pro návštěvníky, neboť ti mohou
nadále využívat výhledu z plošiny
před altánem, rozhodla se správa

Ve spolupráci s Národním parkem byli osazeny reklamní tabule nad přechodem u vodárny.

národního parku pro umístění
altánu nového a trvanlivějšího.
V letošním roce bylo provedeno geologické a statické posouzení skály, a to s pozitivním
výsledkem. Skála je tedy dostatečně stabilní, aby bylo možné
zbudovat altán nový. Nyní je
připravována projektová doku-

mentace a nový altán by se na
vrcholu Mariiny vyhlídky měl
objevit počátkem příštího roku.
Mělo by se jednat o otevřený altán s historizujícími prvky, tak
aby jeho tvar připomínal úplně
původní altán z roku 1856.
Vzhledem ke stáří a zjevnému
opotřebení lávek na skalním
hrádku Šaunštejn bylo ke konci
loňského roku provedeno geologické a statické posouzení i
zde. Výsledný verdikt z těchto
posouzení bohužel není povzbudivý. Statik totiž konstatoval dožití konstrukce ocelových
lávek, geolog pak nestabilitu
části skalního masívu. Pokud
jde o geologickou nestabilitu,
bude předmětná část skály trvale měřena skalní četou, neboť by
případným řícením mohla být
zasažena přístupová cesta pod
hrádkem.
Aby i tento návštěvnicky atraktivní objekt mohl dále sloužit veřejnosti, uzavřela správa dočasně
dožilou lávku vedoucí na jižní
část Šaunštejna, kde se nachází
také již zmíněná nestabilní část
skály. Nadále přístupnou zůstává severní část hrádku v okolí
cisterny, ocelové lávky v této oblasti budou provizorně posíleny
lávkami dřevěnými. Nyní správa
parku podniká kroky k provedení rozsáhlejší opravy. Projektová
dokumentace by měla být hotova v roce 2020 a opravy pak realizovány v roce 2021.

Hasiči přepravili zraněnou dívku k sanitce

Dívku, která si ve čtvrtek odpoledne v soutěsce ve Hřensku poranila kotník převezli záchranáři na
chirurgické oddělení děčínské nemocnice. Než mohla být zraněná dívka přepravena do nemocnice
museli ji z těžko přístupného místa transportovat hasiči do jejich auta a následně k místu, kde byla
připravena sanitka.

Sehr geehrter Bürgermeister,
Ich danke allen Feuerwehrleuten für
Ihre Hilfe bei meinem Unfall (siehe
Foto).
Ihre Männer waren sehr professionell, sehr freundlich und sehr hilfsbereit.
Bei einer solchen Gelegenheit wie der
Anwesenheit von Feuerwehrleuten,
als ich Unterstützung brauchte, persönlicher Kontakt ist sehr wichtig.
Ich möchte, dass Sie meinen Namen
im Namen der an dieser Intervention
anwesenden Jungen ausdrücken.
Wieder einmal werde ich diese gute
Erfahrung in Ihrem Distrikt oftmals
nie vergessen.
Beste Grüße
Günther Bautz

Poděkování

Vážený pane starosto,
chtěl bych z celého srdce poděkovat
Vašim hasičům za pomoc při mojí nehodě (viz. foto).
Vaši muži byli velmi profesionální,
velmi přátelští a velmi ochotní.
Právě při takovéto příležitosti, jako
byla přítomnost hasičů, když jsem
potřeboval podporu, je osobní kontakt
velmi důležitý.
Byl bych rád, kdybyste mým jménem
vyjádřil díky chlapcům, kteří byli přítomni tomuto zásahu.
Ještě jednou mnohokrát děkuji , na
tuto dobrou zkušenost ve Vašem okrsku nikdy nezapomenu.
S přátelským pozdravem
Günther Bautz

O svoz odpadu byl mezi občany zájem

Setkání Ostrostřelců

V sobotu 20. dubna se v„Kulturáku“ na Mezné uskutečnilo setkání Emeritního Ostrostřeleckého spolku (EOSC). Zde byla udělena vyznamenání„Křídla odvahy a cti“ dvěma členům spolku, jako uznání osobní statečnosti.

Historie Hřenska

Druhá nejstarší hřenská hospoda založena již v 16. století. Náležely k ní louky a les, velké skladovací prostory a právo pečení chleba a porážení dobytka. Pivo a víno muselo být odebíráno pouze od vrchnosti. Po roce
1848 byla přestavěna na hotel, který se stal jedním z nejoblíběnějších v regionu. Objekt byl znám jako„Deutsches Haus“ a poté„Český lev“. Kolem roku 1956 vyhořel a pozůstatky byly sneseny.

Historie Hřenska

S rozmachem paroplavby na Labi (první parník ve Hřensku - 1838) vznikaly v polovině 19. století ve Hřensku ubytovací kapacity. Na horním snímku je hotel Lípa (dříve Grüner Baum) vystavěný v pro
tehdejší dobu tipické hrázděné konstrukci a zdobnými prvky ve střešní konstrukci. Na spodním snímku vidíte Hotel Krone (nyní Hawel), kde se v roce 1859 konala první putovní výstava stereoskopických
snímků na Děčínsku. Opticko-plastický umělecký kabinet Leopolda Zimmermanna vystavoval tehdy v hotelu Krone (později Česká Koruna) stereofotografie krajin z celého světa. Ty přitahovaly veřejnost
svým kouzlem prostorového vidění, dnes bychom řekli „3D”. Zajímavostí je, že první fotografie této lokality zhotovil Hermann Krone roku 1853 (26. září - Pravčická brána, o den později Hřensko). To
dokumentuje unikátní nápis„Hermann Krone his primus luce pinxit MDCCCLIII“ (Hermann Krone zde poprvé maloval světlem 1853) ve skalním bloku u Basteibrücke.

Historie Hřenska

Sbírám dlouhá léta pohledni- Breuer, čp.1.
pěkný článek ve sborníku pří- další pohlednice umístění pensice Českého švýcarska. Dostal se V katastru již toto číslo není spěvků ze semináře 2014 od onu a i foto nynějšího stavu. Ale
mi do rukou pohled na pension a tak jsem pátral, až jsem našel Františka Ledvinky. Tam je i současně je tam i pěkný popis z
archiválií, ze kterých bych si dovolil citovat.
Při průzkumu vodních knih ve
Státním archivu Děčín se podařilo nalézt velmi zajímavý doklad
o neobvyklém využití vodní síly
v průmyslové výrobě. V Hřensku
čp. 1 ve zděném, patrovém domě
stojícím na západním úpatí pískovcového masivu, několik desítek metrů od břehů Labe, bývala
malá výrobna barev. K jejich výrobě - míchání bylo využito vodní síly. Toto prosté, téměř geniálně jednoduché řešení, kdy na
vodní kolo o průměru 188 cm,
poháněné horní tlakovou vodou,
bylo uchyceno šest lahvic, ve kterých se potřebné ingredience pro
výrobu inkoustu promíchávaly
relativně rychlým otáčením cca
30 otáček za minutu.
Výrobní zařízení zde bylo již v
roce 1887. V adresářích Hřenska
je zmínka o výrobě barev již v
roce 1883 - Wilhelm Richter,
Indigcarming Erzeugung. Ve 20
století je uváděn Wilhem Bauer,
Tinten Erzeugung, v roce 1941 je
uváděna již jen výroba likéru. Po
válce i tato malá výroba zanikla
a definitivním koncem domku
čp.1 s tak bohatou historií malovýroby, byly povodně v roce
2002, při kterých byl dům zatopen a posléze zbořen.
Pohled na pesion Breuer - archiv
Tourek Václav
Celkový pohled na polohu pensionu (1930), archiv Petr Joza
Ruiny foto F. Ledvinka
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