
7 / OCHRANA 
PŘÍRODY
 

DO KAMENICE SE 
VRACEJÍ LOSOSI 

První lososi obecní se vrátili 
již letos v říjnu.

V pátek 25. října proběhla v 
prostorách hasičské zbrojnice 
ve Hřensku volební valná hro-
mada místního Spolku dobro-
volných hasičů Hřensko. 

Předmětem schůze vrcholného 
sdružení bylo zvolení výkonné-
ho výboru následované volbou 
starosty a jeho zástupce. 

Na této valné hromadě byl 
řádně zvolen nový sedmi členný 
výkonný výbor, Karel Moravec, 
Vratislav Číla, Marcela Laskošo-
vá, Ladislav Friš, Lenka Lezno-
vá, Jan Košík, Tomáš Sabol, ze 
kterého byl zvolen nový starosta 
SDH Hřensko Karel Moravec a 

jeho první náměstek Vratislav 
Číla (zástupce). 

Výbor byl volen z devíti čle-
nů, kteří se dobrovolně nevzdali 

práva kandidovat, ostatní čle-
nové této valné hromady se této 
možnosti dobrovolně vzdali.

Poděkování všem, kteří se zú-

častnili volební valné hromady.  
Přejeme novému výkonnému 
výboru v čele se starostou SDH 
Hřensko mnoho úspěchů.
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4 / KOMENTÁŘ 

KONEC KŘÍžKOVCů u 
HŘENSKýCH HASIČů?

Bývalý starosta SDH Hřensko 
zveřejnil svůj pohled na volbu 
nového vedení místního SDH.

7 / TURISTIKA
 

OPRAVY TuRISTICKÉ 
CESTY OD TŘECH 
PRAMENů K PRAVČICKÉ 
BRÁNĚ 

6 / ENVIROMENTALITA
 

SBĚR NEBEZPEČNýCH  
A OBJEMOVýCH 
ODPADů

Občané se zbavili přebyteč-
ných věcí a pomáhali s likvidací.

SDH Hřensko má nového starostu

Rozsvícení vánočního       stromu ve Hřensku
Zveme všechny občany na rozsvícení vánočního stromu v 

neděli 1. prosince 2019 v 18 hodin u kostela ve Hřensku. Znít 
budou reprodukované vánoční písně a koledy, hasiči a obec 
zajistí občerstvení a teplé nápoje. 

O den dříve přijměte naše pozvání také na Meznou, kde se 
již v sobotu 30. listopadu od 18 hodin rozsvěcí tamní vánoční 
strom. 

8 / POZVÁNKA NA KONCERT



��ov�o st�rost�
Vážení spoluobčané,
až budete číst tento můj pravi-

delný příspěvek, v minulých měsí-
cích převážně zaměřený na vývoj 
návštěvnosti v našich soutěskách, 
tak turistická sezona ve Hřensku 
již bude završena, tedy minulostí. 
Přesto si přeji, aby k nám i nadále 
přijížděli návštěvníci a procház-
kami po přístupových cestách do 
soutěsek a blízkého okolí si uží-
vali dosud krásného babího léta. 
Nepochybně naší místní podni-
katelé „se nebudou zlobit“, pokud 
tomu tak bude. Samotný provoz 
v soutěskách byl ukončen v neděli 
dne 3. listopadu t.r., avšak naše 
převozníky čeká další práce, spo-
jená především se zazimováním 
pokladen na přístavištích, lodí, 
toalet, čističky odpadních vod a 
nakonec i celé srubové stavby v 
Edmundově soutěsce.

Následně bude dostatek času, 
abych vás svými články podrob-
ně seznámil, jak jsme si v právě 
ukončené sezoně po stránce eko-
nomické počínali, co se nám, tedy 
celému zastupitelstvu a obecní-
mu úřadu, podařilo a jaké 
aktivity nás v r. 2020 čekají. 
Přesto v hrubých rysech tak 
učiním na společném setká-
ní v Janově v sobotu dne 9. 
listopadu t.r., kde pořádáme 
taneční zábavu u příležitosti 
„Ukončení turistické sezo-
ny v r. 2019 ve Hřensku“. 
Již na jejím samotném 
zahájení dojde k vyhod-
nocení a vyhlášení vítězů 
převoznických závodů v 
Edmundově soutěsce o 
“Putovní pohár sta-
rosty obce“. Tyto 
závody se bu-
dou konat 
ve shodný 
den, tedy 
9.listopau 
t.r., tradič-
ně v dopoled-
ních hodinách v 
Edmundově soutěsce. Na 
tyto akce vás co nejsrdečněji zvu 
a zde v průběhu jejich konání si 
můžeme neformálně pohovořit 
a vyměnit zkušenosti, když se 
nechám inspirovat vašimi, pro 
obec použitelnými a smysluplný-
mi náměty a postřehy, jak naši 

společnou práci v obci zkvalitnit. 
Opravdu se na vás těším.

Mílovými kroky  se blíží den, kdy 
na Mezné, konkrétně v sobotu dne 
30. listopadu t.r. a poté v neděli 
dne 1.prosince 
t.r. ve Hřensku, 
u příležitosti ad-
ventu rozsvítíme 
vánoční stromy. 
Obě akce mají 
shodný čas zahá-
jení v 18.00, na 
nichž si budete 
moci se sborem 
našich hasičat za-
zpívat hřenskou 
hymnu. Čeká vás 
bohaté občerst-
vení v tradičním pojetí a pro děti 
pouštění bludiček po Kamenici z 
prostoru naší hasičárny. Proto na 
tyto uvedené dny jste ke kultur-
nímu 

domu na Mezné a následně k 
našemu kostelu co nejsrdečněji 
zváni.

Protože hřenský kostel má již po 
rozsáhlých úpravách položenou 
novou střešní krytinu a líbivou 
fasádu, rozhodlo se zastupitel-

stvo tuto událost oslavit pořádá-
ním koncertu v jeho prostorách 
uvedeného dne 1. prosince t.r. 
od 19.30. Čeká nás vystoupení 
pěveckého dua Kchun, mladých 

umělců z české 
Lípy, kteří nám 
zazpívají staré 
církevní písně z 
období 15. stole-
tí. I na tuto akci 
jste s upřímností 
zváni, avšak z 
důvodu omeze-
ného  prostoru  
vnitřního interi-
éru si s předsti-
hem závazně na 
našem obecním 

úřadě rezervujte místa.

V minulých 
dnech nám zvonařský mistr Petr 
R. Manoušek písemně sdělil, že 
v Holandsku dokončil stavbu 
zvonové formy z různých druhů 
vosků pro náš nový zvon a v této 
souvislosti nám zaslal jeho dvě 
fotografie, které pro vaši orien-

taci přetiskujeme. Přejme si, aby 
po odlití tohoto zvonu a následně 
po nezbytných vnějších úpravách 
jsme ho mohli spolu se stávajícím, 
již repasovaným zvonem umístit 
v kostelní zvonici s takovým ča-
sovým předstihem, abyste jejich 
zvuk jako první uslyšeli právě v 
souvislosti s rozsvícením vánoč-
ního stromu dne 1. prosince t.r. 

V současné době dosud pro svo-
ji složitost není dokončena pro-
jektová dokumentace vnitřního 
osvětlení kostela, která spolu se 
zodpovědným výběrem osvětlova-
cích těles by měla být dokončena 
do konce listopadu t.r. Projekto-
vou dokumentaci, se zaměřením 
na vnější osvětlení kostela již 
však máme k dispozici a důvodně 
očekáváme, že tyto dvě konkrétní 
díla budou ukončena v jarních 
měsících příštího roku. Právě v 
této době by mělo dojít k rekon-

strukci a celkové úpravě kůru, 
včetně vymalování kostela. 

Spolu s opravenými var-
hanami byste mohli takto 
komplexně opravený a 
zrenovovaný kostel vidět, 
dle mého názoru nejpoz-
ději do počátku adventu 
v příštím roce. Držte nám 
palce, aby naše, skutečně 
enormní úsilí v tom-
to časovém horizontu 

bylo završeno.
Zcela na posled-
ní chvíli se mi 

do rukou v 
písemné po-
době dostal 
p ř í s p ě v e k 

bývalého sta-
rosty hřenských 

hasičů Stanislava Křížka. 
Mým přáním bylo, aby v nezmě-
něné formě byl otištěn v nynějším 
zpravodaji, avšak s ohledem na 
uvedené již nejsem schopen na 
jeho obsah reagovat a zaujmou k 
němu stanovisko. Z mé strany a 
ze strany současného velitele ha-
sičů Jana Košíka se tak stane až v 
prosincovém zpravodaji.      

Ať jste zdraví, máte se rádi a jste 
spokojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, 
starosta

OBEC HŘENSKO



Starosta obce Hřensko Zdeněk Pánek blahopřál k významnému životnímu jubileu paní Janě 
Rolínkové.

Významné životní jubileum oslavil bývalý starosta obce Hřensko pan Josef Černý. Osobně mu 
poblahopřál a předal dárkový koš současný starosta obce pan JUDr. Zdeněk Pánek.

N�rozenin�
v �istop�du

n�rozenin� os��ví
Růžena Tourková, Jan Berkovec, Marta Malá, Ester Parohová,

Ivana Blažíčková, Marcela Peroutková, Ladislav Hynek, Kateřina Křížková,
Jana Čížková, Vojtěch Peroutka, Adam Hlaváček, Jaroslav Salavec, Jana Mba,

Josef Paroha, Iveta Dlouhá, Barbora Marešová

Os��vencům přejeme
pevné zdr�ví � vese�ý život.



Konec  Křížkovců u hřenských hasičů?
I přesto, že moc nevěřím, že 

text toho příspěvku bude šéfre-
daktorovi umožněn zveřejnit v 
plném znění a bez patřičných 
komentářů, zkouším, jako nej-
starší rodák, trvale žijící v naší 
obci, napsat už jako bývalý sta-
rosta Sboru dobrovolných hasi-
čů Hřensko „několik vět“.

V roce 2003 po devastující po-
vodni z předešlého roku, jsem se 
skupinou místních dobrovolných 
hasičů obnovil činnost hasičské-
ho sboru a byl jsem v malé valné 
hromadě zvolen starostou sboru. 
Pro informaci založeného již v 
roce 1882. A jak šel čas a připlou-
valy povodně, jsme se s partou 
nadšenců postižených „diagnó-
zou dobrovolný hasič“ snažili po-
máhat všem postiženým velkou 
vodou, ohněm nebo i zraněným 
ve skalách. V průměru 60 tzv. 
ostrých výjezdů v roce, z toho 

minimálně 10 na záchranu živo-
ta a zdraví osob. Cítím morální 
povinnost uvést jméno jednoho 
z velitelů jednotky hasičů, J. Kři-
váka, který do Hřenska přivezl 
„vodu“(první hasičská cisterna ve 
Hřensku) a založil neoficiální le-
zeckou skupinu (záchrana dítěte 
ve stěně u Klepáče, hašení požárů 
z lan atd.). 

Během následujících 16 let jsme 
jako dobrovolní hasiči splnili ná-
ročné podmínky dotačních pro-
jektů přeshraniční spolupráce a 
do majetku obce, to znamená 
nás všech občanů Hřenska, zís-
kali téměř 19 miliónů korun. Je 
to částka, kterou bohužel někteří 
naši zastupitelé ignorují a zneva-
žují, ale bez práce koordinátorky 
projektů p. Antonové a nás hřen-
ských dobrovolných nadšenců, v 
posledním projektu i vedoucích 
„mladých hasičat“, by tyto peníze 

do Hřenska nikdy nepřitekly.
Nyní použiji slova starosty obce: 

„jsem znepokojen“ vývojem situ-
ace u  dobrovolných hasičů! 

Dne 1.7.2019 byl bez oficiální-
ho zdůvodnění odvolán z funkce 
velitele jednotky SDH Hřensko 
Miroslav Křížek (15 let praxe 
profesionálního hasiče, záchra-
náře) 27 let u sboru, oceněn v Ně-
mecku medailí za mezinárodní 
spolupráci (první medaile tohoto 
druhu v ČR).

Dne 16.8.2019 byl oficiálně (až 
po 7 týdnech), Martin Křížek vy-
rozuměn novým velitelem jednot-
ky, že je odvolán z funkce zástup-
ce. A opět bez udání důvodu. (26 
let u sboru, jediný hasič v historii 
Hřenska oceněn ministrem vnitra 
a generálem Richtrem za zásluž-
nou práci u sboru).

Dne 7.7.2019 na valné hroma-
dě odstoupil z funkce starosty 

sboru Stanislav Křížek pro trvalé 
neshody s vedením mladých hasi-
čů, které vyvrcholily po odvolání 
velitele jednotky, znemožněním 
vstupu do kanceláře na zbrojnici, 
vypáčením psacího stolu, vystě-
hování písemností, dokumentů a 
osobních věcí do otevřeného skla-
du atd.

To vše se dalo řešit jinak, s úctou, 
vzájemným respektem, slušností 
a na úrovni intelektu osob u kte-
rých by měl být předpoklad, že 
můžou a budou dál pomáhat a 
zachraňovat.

Myslíte, že je to jen náhoda, 
nebo něčí záměr. Pokud ano, tak 
komu to bude ku prospěchu?

Stanislav Křížek,
bývalý starosta SDH Hřensko

Vyjádření k tomuto článku 
naleznete v příštím čísle Zpra-
vodaje.

Zveme všechny občany na rozsvícení vánočního stromu v neděli 1. prosince 2019 v 18 hodin u kostela ve Hřensku. Znít budou reprodukované vánoční písně a koledy, hasiči a obec 
zajistí občerstvení a teplé nápoje. O den dříve přijměte naše pozvání také na Meznou, kde se již v sobotu 30. listopadu od 18 hodin rozsvěcí tamní vánoční strom. 

Rozsvícení vánočního stromu
n� Mezné



Zde není toaleta
Dne 15. září,  při kontrole ve-

řejného pořádku hlídka Obecní 
policie Hřensko zjistila, že do in-
travilánu hasičárny chodí turisté 
na toaletu. Přistižení občané z řad 
turistů byly hlídkou OP vykázáni 
pryč a to ve dvou případech, což se 
u nich setkalo s velkým odporem.

Veřejný pořádek
Dne 21. září zabezpečovala hlíd-

ka Obecní policie veřejný pořádek 
v prostoru okolí kostela, kde se 
konalo kulturní vystoupení taneč-
ního souboru. Veřejný pořádek 
nebyl nikým narušen.

Parkování na nesprávném mís-
tě

Dne 21. září prováděla hlídka 
OP Hřensko kontrolu veřejného 
pořádku a ve vjezdu do hasičár-
ny zjistila, že zde parkuje osobní 
vozidlo tak nešťastně, že by mohl 
být ohrožen výjezd vozidel SDH 
Hřensko k případné události. Pře-
stupek řidiče později hlídka  OP 
vyřešila v příkazním řízení poku-
tou zaplacenou na místě.

Sražená srna
Při kontrole veřejného pořádku  

dne 22. října hlídka OP Hřensko 
zjistila, že v blízkosti penzionu Rio 
leží na kraji vozovky,   vpravo ve 
směru na Hřensko,  sražená srna. 
Událost byla ihned hlídkou OP 
nahlášena revírníkovi  k odborné 
likvidaci.

Přestupky v dopravě
Dne 22. října hlídka Obecní po-

licie Hřensko zablokovala několik 
vozidel v úseku Hřensko-Mezní 
Louka v úseku, kde je zákaz par-
kování k zjištění totožnosti řidičů 
vozidel, kteří nerespektují doprav-
ní značení v podobě zóny s do-
pravním omezením. Později byly 
jejich přestupky řešeny v příkaz-
ním řízení pokutou , zaplacenou 
na místě.

To na fasádu nepatří
Dne 23. září při kontrole veřej-

ného pořádku v místě vnitřního 
Hřenska hlídka OP Hřensko zjis-
tila, že Vietnamská komunita si 
opírá kola , žebříky a další nástroje 
o novou fasádu kostela. Hlídka 

OP uživatele těchto věcí důrazně 
vyzvala k jejich odstranění a na-
dále bude tento prostor hlídkou 
OP monitorován, aby k tomuto již 
nedocházelo.

Poškození majetku obce Hřen-
sko

Při opakovaných kontrolách 
úseku vnitřního Hřenska hlídka 
OP Hřensko dne 24. září zjistila, 
že řidič  Avie při couvání za úče-
lem složení dřeva poškodil lampu 
veřejného osvětlení. Způsobená 
škoda byla asi 500 Kč,  kterou řidič 
bezprostředně po složení dřeva 
po výzvě strážníka OP  uhradil na 
ObÚ Hřensko. Z místa hlídka  OP 
provedla dokumentační  foto.

Černá skládka
Dne 24. září při kontrole veřejné-

ho pořádku v místě nábřeží hlídka 
OP zjistila, že u klubu Venuše je 
založena černá skládka v podobě 
rozházeného pytle s odpadem. O 
úklid nepořádku hlídka požáda-
la pracovníka úklidové čety obce 
Hřensko.

Msta nebo vandalství
Dne 24. září bylo hlídce OP 

Hřensko nahlášeno provozovate-
lem hotelu Lípa, že zatím nezná-
mý pachatel propíchal jejich hostu 
pneumatiky. Poškozený byl odká-
zán na oznámení Policii ČR s tím, 
že se jedná o podezření ze spáchá-
ní Tr.činu. Podobný čin se udál v 
minulých dnech u hotelu Praha.

Nepořádek
Dne 28. září po provedené kon-

trole nábřeží hlídka OP Hřensko 
zjistila, že v proluce u veřejného 
WC je značný nepořádek v po-
době ří kusů odložených lednic 
a dalšího drobného odpadu vy-
produkovaného ve stánkovém 
prodeji. Hlídka OP vyzvala osobu  
zainteresovanou na stánkovém 
prodeji, že je nutno tento nepořá-
dek uklidit  a to i za  využití úkli-
dového dne organizovaného obcí 
Hřensko v měsíci říjnu  při  svozu 
nebezpečného odpadu.

Arogantní řidička s titulem 
JUDr.

Dne 28. září  při kontrole úseku 
Hřensko-Mezní Louka hlídka OP 

Hřensko zjistila, že zde v zákazu 
parkuje několik vozidel a mezi 
nimi byla i řidička s titulem JUDr. 
z Ústí nad Labem. Ta se chovala 
vůči hlídce velmi arogantně při 
snaze hlídky OP projednat přestu-
pek, kterého se dopustila. Vzhle-
dem k tomu, že odmítala uznat 
přestupek v podobě nerespekto-
vání dopravního značení bude po 
provedené dokumentaci přestup-
ku tento  oznámen k Správnímu 
orgánu na Magistrát v Děčíně.

Arogantní návštěvník obce
Dne 1.října požádala obsluha 

parkoviště WC nábřeží o pomoc 
hlídku OP Hřensko ve věci aro-
gantního řidiče, který přijel se 
psem a přítelkyní a měl snahu 
zaparkovat a zaparkoval půlkou 
vozidla na komunikaci a půlkou 
na parkovišti. Když zjistil, že se k 
němu blíží výběrčí Vietnamec, tak 
jej začal častovat slovy z…e táhněte 
zpátky na stromy apod. Jen velmi 
těžko se dařilo jednočlenné hlídce 
agresora uklidnit a proto strážník 
použil zákonnou výzvu řidiči k 

okamžitému odjezdu z parkoviště. 
Výzvě hlídce OP uposlechl. Před 
odjezdem hrozilo, že dojde ze stra-
ny agresora k fyzickému napadení 
obsluhy parkoviště, tak jak řval 
sprostě směrem k obsluze plochy 
odjíždějící psychopat.

Odcizení cigaret
Dne 3.října bylo hlídce OP Hřen-

sko nahlášeno prodejcem obcho-
du Pegas, že došlo ke krádeži dvou 
kartonů cigaret v obchodě cizím 
státním příslušníkem, což mimo 
jiné doložil kamerový systém a 
dva svědci. Po předchozích úko-
nech byla škůdci uložena pokuta v 
příkazním řízení.

Žádost o pomoc
Dne 6. října požádala o pomoc 

hlídku OP občanka SRN ve věci 
reklamace nákupu kabelky na 
tržnici. I přes skutečnost, že jí pro-
dejce nevydal potvrzení o nákupu, 
přítomnost hlídky OP zapůsobila 
tak, že jí kabelka byla vyměněna 
ke spokojenosti nakupující.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Z bloku Obecní Policie Hřensko 
v období od 15. září do 18. října 2019

  Sbor dobrovolných hasičů   
Hřensko 
pořádá tradiční 

Lampionový průvod 

s pouštěním bludiček a malým ohňostrojem 

 

Sraz všech na hasičské zbrojnici  1.12.2019 v 17 hodin. 

Lampionky, teplé oblečení a dobrou náladu s sebou. 

Ostatní zajistí hasiči. 



Sběr nebezpečných 
a objemových odpadů

Sběr nebezpečných a obje-
mových odpadů se uskutečnil 
v sobotu 19. října ve Hřensku a 

na Mezné podle předem dané-
ho rozpisu zastávek. Občané se 
zbavovali hlavně nábytku, zbyt-

ků barev a ředidel, radiopřijí-
mačů, železného šrotu a textilu. 
Místní  pomáhali pracovníkům 

technických služeb s nakládá-
ním a likvidací odpadu. Za to 
všem patří dík.



Na přelomu září a října správa 
parku uskutečnila dvě odborné 
exkurze do Černého dolu, kde 
snahy o tlumení postupu lýko-
žrouta smrkového vedly v roce 
2018 v konečném důsledku ke 
vzniku velké holiny. 

Jedna exkurze byla určena 
členům Rady Národního parku 
České Švýcarsko, druhá pak les-
níkům z Národního parku Saské 
Švýcarsko, kteří ve vztahu ke ků-
rovci řeší obdobné otázky. 

Přímo na místě lesníci správy 
parku seznámili účastníky s dů-
vody, proč za podmínek trvají-
cího dlouhodobého sucha sprá-
va parku rozhodla o omezení 
těžebních zásahů ve vzrostlých 
smrčinách při výskytu kůrovce. 
Konkrétně o oblasti Hřenska 

budou těžební zásahy prová-
děny již jen z důvodu zajištění 

bezpečnosti podél silnic a turis-
tických cest, aby smrkové souše 

neohrožovaly provoz a bezpeč-
nost osob. 

Ve třetím říjnovém týdnu 
probíhaly opravy kamenného 
dláždění turistické cesty od 
Třech pramenů k Pravčické 
bráně. 

Kameny se z cesty uvolňují ze-
jména následkem silnějších deš-
ťů, kdy voda kameny podemílá. 

Do Kamenice se vracejí lososi
Během října se do Kameni-

ce vrátili první letošní lososi 
obecní. 

Zachytil je rybí scanner umís-
těný do říčního toku v úseku 
mezi hotelem Praha a požární 
zbrojnicí. Strážci přírody spolu 
s dobrovolníky v současné době 
denně dohlížejí na funkčnost 
scanneru, ale také na dodržování 
zákazu rybolovu v bezprostřed-
ním okolí soutoku Kamenice a 

Labe. Rybáře ze stometrového 
ochranného pásma bohužel vy-
kazují poměrně často. Současně 
během října bylo vypuštěno v 
úseku mezi Edmundovou a Di-
vokou soutěskou 3 500 malých 
lososů, tzv. půlročků. 

Opravy turistické cesty 
od Třech pramenů k Pravčické bráně

Dvě odborné exkurze do Černého dolu

Členové Rady NP České Švýcarsko při odborné exkurzi na kalamitní holinu v Černém dolu.                                     Foto: Správa NP České Švýcarsko

Pracovníci dodavatelské firmy provádějí 
opravu dláždění turistické cesty. 

                     Foto: Správa NP České Švýcarsko                      

Rybí scanner v Kamenici.                        
  Foto: Správa NP České Švýcarsko                      
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Obec Hřensko 

 ve spolupráci s SDH Hřensko 

pořádají 

Mikulášskou besídku 

dne 7.12.2019 v 17,30 na hasičárně 

 

 
 

Pro děti bude připraven bohatý program s překvapením. 

Součástí budou zábavné soutěže a diskotéka pro děti.                                 

Poté společně přivítáme Mikuláše, anděla a čerta s dárečky. 

 

Všichni jste srdečně zváni. 

 

Pozvánk�

V neděli 1. prosince 2019 od 19.30 se v prostorách hřenského kostela uskuteční kon-
cert pěveckého dua Kchun, které nám zazpívá staré církevní písně z období 15. století.


