
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY:

UZAVÍRKA
silnice číslo III/25857 

v úseku Janov – Hřensko. 
Práce na silnici budou probíhat 

v termínu od 2. 3. 2020 do 11. 4. 2020 
– po celou dobu za plné uzavírky.

na zasedání zastupitelstva obce Hřensko
v pondělí 16. března 2020 od 16.00

v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku
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OBEC HŘENSKO

3 / HASIČI
 

SILNÁ VICHŘICE 
ZAMĚSTNALA HASIČE

Několik výjezdů k popa-
daným stromům měli hasiči 
z SDH Hřensko.

5 / ODPADY
 

SVOZ NEBEZPEČNÝCH 
A OBJEMNÝCH ODPADŮ

Ve Hřensku se svoz usku-
teční v sobotu 4. dubna 2020 
v odpoledních hodinách.

Soutěsky na řece Kamenici slaví 130 let
Vážení návštěvníci obce 

Hřensko a příznivci Národní-
ho parku České Švýcarsko, dne 
4. května 2020 bude tomu 130 
let, kdy skutečným mezníkem 
v rozvoji turistického ruchu v 
oblasti Hřenska se stalo zpro-
voznění Edmundovy soutěsky, 
která se v minulosti jmenovala 
Tichá. 

Historicky s naprostou jistotou 
víme, že duchovním otcem jejího 
zpřístupnění byl tehdejší vlastník 
zdejšího panství kníže Edmund 
Clary - Aldringen (1813 – 1894). 
Můžeme si připomenout, že za-
kladatelem rodu Clary byl Clary 
de Riva, Toskánec, který se za 
třicetileté války (1618 – 1648) se 
svojí rodinou přemístil do Čech, 
konkrétně do Teplic, kde se na-
trvalo usídlil. Císařským paten-
tem z r. 1630 pak bylo tomuto 
rodu povoleno užívat příjmení 
Clary – Aldringen, neboť tehdy 
německá šlechtična Anna z Ald-
ringenu se provdala za příslušní-
ka rodu Clary.

Byl to právě Edmund Clary - 
Aldringen, jenž se ve svých 28 
letech, konkrétně v r. 1841, ože-
nil s tehdy šestnáctiletou hra-
běnkou z rodu slavného ruského 
vojevůdce Kutuzova s Alžbětou 

Alexandrou (1825 – 1878), které 
se v rodině říkalo Elisalex. Právě 
s ohledem na její památku a pro 
připomenutí její osobnosti byl 
obcí Hřensko v r. 2017 na přístu-
pové cestě do Edmundovy sou-
těsky vybudován altánek, který 
nese její jméno. Tomuto manžel-
skému páru se pak narodily čtyři 
děti – jedna dcera a tři synové. 

Aby Edmund Clary - Aldrin-
gen mohl jmenovanou soutěsku 
vybudovat, pozval z Itálie do 
Čech 200 dělníků, razičů (tzv. 
barabů), kteří prakticky za něko-
lik měsíců vystavěli hráz, vybu-
dovali přístupové cesty do sou-
těsky, vyhlídky, promenády a za 
pomoci ohně a vody, též tunely. 
Tehdejší finanční náklady hra-

běte představovaly 170 000 zla-
tých, s návratností jednoho roku, 
když jedna cesta pramicí stála 30 
krejcarů. Již v prvním roce její-
ho provozu se touto soutěskou 
na pěti pramicích s převozníky 
v námořnickém stejnokroji pře-
pravilo 80 000 návštěvníků.

Edmund Clary – Aldringen 
se však ve svých představách, 
jak zpřístupnit malebnost zdejší 
krajiny jejím dalším obdivovate-
lům, nezaměřil pouze na zpro-
voznění soutěsky. Již v r. 1881 na 
Pravčické bráně pro sebe a své 
přátele nechal postavit Sokolí 
hnízdo, na výhodných místech 
ve Hřensku a v jeho okolí něko-
lik hotelů a v r. 1892 na Mezní 
Louce poměrně velký objekt, 
dnes využívaný jako hotel. Ještě 
v tomto r. 1892 z tohoto místa až 
na Pravčickou bránu byla z jeho 
popudu vybudována cesta, dlou-
há 6 km, která je nejoblíbenější 
turistickou trasou v Národním 
parku České Švýcarsko. Dnes se 
jmenuje Gabrielina stezka, na-
zvaná na památku po jeho sestře 
Leontíně  Gabriele, která v roce 
1890 zemřela.

Za života Edmunda Clary - Ald-
ringena byl v soutěskách zakázán 
podomní obchod, fotografování 
pro obchodní činnost, žebrota a 
vylepování politických plakátů. 
Zakladatel se však zprovoznění 
Divoké soutěsky (15. července 
1898) již nedočkal a učinil tak 
až další pokračovatel rodu Clary, 
konkrétně Dr. Alfons Clary – Al-
dringen. ▶ pokračování na straně 2

6 / TURISMUS
 

BEZPEČNOSTNÍ KÁCENÍ 
SOušÍ NA CESTĚ 
K PRAVČICKÉ BRÁNĚ 
SE CHÝLÍ KE KONCI



Rodinná hrobka rodu Clary 
– Aldringenů se nachází v kos-
tele Panny Marie vystavěného 
v r. 1898 v obci Dubí, nedaleko 
Teplic. Jedná se o nejseverněji 
postavenou benátskou stavbu v 
Evropě, která je pozoruhodnou 
raritou evropského významu a 
je považována za pomník be-
nátského stavitelského umění. 
Věřte, že stojí za zhlédnutí. Bylo 
pro mě poctou, když v r. 2016, 
u příležitosti 110 výročí od vy-
svěcení, jsem se mohl společně 
s přímými potomky Edmunda 

Clary – Aldringena, poklonit 
jeho ostatkům.

To, že hmatatelné dílo Edmun-
da Clary – Aldringena je rodin-
ným stříbrem obce Hřensko, 
netřeba zdůrazňovat. Snažíme 
se, aby celkový vzhled obou sou-
těsek byl pro jejich návštěvníky 
stále přitažlivý, a právě z tohoto 
důvodu jsme do jejich obnovy 
a zkvalitnění zázemí investovali 
několik milionů korun. Velmi 
si vážíme toho, že přitažlivost 
našich soutěsek stoupá, což do-
kladuje jejich návštěvnost, která 
se v posledních letech za sedm 
měsíců každoročního provozu 
pohybuje mezi 300 až 400 tisíci 
turisty. V tomto trendu chceme 
i nadále pokračovat, neboť se 
stávají zásadní ekonomickou zá-
kladnou rozvoje Hřenska.

Přijďte nás navštívit a nechte 
se na několik hodin vtáhnout do 
romantického prostředí našich 
soutěsek, které nepochybně váš 
pobyt v Národním parku České 
Švýcarsko obohatí.

JUDr. Zdeněk Pánek, 
starosta

������ ��������
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem 

svůj příspěvek začal slovy „jak ten 
čas letí“. Ano, je tomu tak. Zmínil 
jsem se o tom, že za necelé dva 
měsíce bude zahájena turistic-
ká sezona ve Hřensku a dnes již 
mohu říci – již tento měsíc. Čas 
utíká jako voda a je jen dobře, 
že dostatek vody máme i nyní v 
našich soutěskách. Kéž by tomu 
tak bylo po celou sedmiměsíční 
dobu jejich provozu. V současné 
době již někteří naši pracovníci 
absolvovali povinné školení bez-
pečnosti práce a prakticky záhy 
začali pracovat v soutěskách. 
Několik spadlých stromů do Ka-
menice si vyžaduje jejich odstra-
nění, což se nyní děje. Dokončili 
jsme též zpětnou instalaci jeznic 
do konstrukce jezu jak v Divoké, 
tak Edmundově soutěsce, včetně 
spuštění lodiček na vodu, kontrolu 

a odborné posouzení jejich způso-
bilosti k provozu. Začínají se čistit 
pokladny v soutěskách, a pokud 
nám to počasí dovolí, přistoupí-
me k jejich novému nátěru, což se 
naposledy dělo před pěti lety. Vše 
je směřováno k tomu, abychom 
první návštěvníky, k jejich úplné 
spokojenosti, mohli v soutěskách 
přivítat již v sobotu 28. března t.r. 
Je naším přáním, abychom od této 
doby jejich provoz bezporuchově 
zajišťovali až do neděle 1. listopa-
du t.r.

Oprava našich kostelních var-
han ve Valašské Bystřici se roz-
běhla naplno a před dokončením 
je též realizace projektu vnitřního 
a venkovního osvětlení kostela, 
když  počítáme s tím, že jejich 
vlastní práce započnou  nejdéle v 
měsíci červnu t.r.

Taktéž průběh rekonstrukce III. 
nadzemního podlaží v budově na-

šeho obecního úřadu probíhá pod-
le našich představ a mohu říci, že s 
kvalitou odvedené práce jsem spo-
kojen. Všichni se již těšíme na to, 
že vás do těchto prostor, v rámci 
konání prvního veřejného zastu-
pitelstva budeme moci v nejbližší 
době pozvat. 

Počínaje dnem 4. března t.r. jste 
nepochybně zaznamenali nenadá-
lý stavební ruch u jedné z místních 
lávek, na níž byly zahájeny rekon-
strukční práce, se zaměřením na 
její mobilnost pro případ živelní 
pohromy. Obdobným způsobem, 
a to ještě v tomto roce, bude opra-
vena i druhá zdejší lávka. V této 
souvislosti vám chci sdělit, že obě 
tyto akce jsou kryty příslušnými 
dotačními tituly, když obec vyví-
jí příslušné úsilí, aby v dohledné 
době byly opraveny zbývající dvě 
lávky. 

Všichni se musíme smířit s tím, 

že v současné době, až do 11. dub-
na t.r., bude zcela uzavřena silnice 
mezi Hřenskem a Janovem, neboť 
v uvedeném termínu se bude do-
končovat oprava této komunika-
ce, která již byla nevyhovující  a 
stala se nebezpečnou pro jakouko-
liv dopravu.

Na závěr s radostí konstatu-
ji, že obec Hřensko se v soutěži o 
„NEJkrásnější město a obec Čech 
a Moravy 2019“ v celkovém po-
řadí skončila na devátém místě. 
Zvážíme-li celkový počet obcí v 
rámci České republiky, jde o skvělý 
výsledek, na kterém jste se i vy, ob-
čané obce a podnikatelé zde půso-
bící, podíleli. Za to vám patří můj 
upřímný dík. Otisknutý diplom, 
který jsme v této době obdrželi, je 
pak toho dokladem.

Ať jste zdraví, máte se rádi a jste 
spokojeni. 

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Soutěsky na řece Kamenici slaví 130 let
▶ pokračování ze strany 1



N���zenin� � březnu
n���zenin� �����í

Martin Jiral, Jan Záruba, Miroslav Dvořák, Sebastian Král, Jan Havel, 
Otto Hlaváček, Renata Bohatá, Lien Tranová, Jozef Křivák, 

Ilona Zdeňková, Matěj Poklop, Marie Baslová, Vlastimil Pačák, Tereza Králová

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

Jana Křížková, Ladislav Hynek, 
Ivana Stárková, Paula Dzurková

Hasiči měli několik výjezdů ohledně popadaných stromů ve Hřensku a v Janově v důsledku vichřice, která se prohnala Českou republikou.  V pondělí 10. 2. 2020 hasiči vyjížděli na odstranění 
popadaných 6ti vzrostlých stromů mezi obcemi Janov -Arnoltice.Hasiči stromy rozřezali a silnici zprůjezdnili.

Strom který spadl dne 10.2.2020 kolem 18hod. ve Hřensku ze skály před čerpací stanicí poškodil záchytné sítě na padající kamení, spadl na vozovku a chodník,hasiči jej odstranili z vozovky 
a chodník dočasně uzavřeli.    



Černá skládka
Dne 25. ledna hlídka OP zjistila 

založenou černou skládku  těsně 
vedle silnice 1. třídy vedoucí ve 
směru na Děčín. Skládka v podo-
bě dvou kusů pneumatik a plné-
ho bílého igelitového pytle bude 
odvezena úklidovou četou obce.

Oslava Novoluní
Dne 25. ledna hlídka OP kon-

trolovala veřejný pořádek ve 
vnitřním Hřensku a zjistila, že 
před prodejnou Pegas skupina 
Vietnamců konzumuje alkohol. 
Při dotazu hlídky OP co to má 
znamenat  jí bylo  řečeno, že dnes 
oslavují Novoluní. Hlídka OP 
vyzvala skupinu popíječů aby se 
přesunula na jiné vhodné místo, 
kde na ně nebude vidět. Výzvě 
hlídky OP bylo uposlechnuto.

Uzávěra vozovky z důvodu 
těžby dřeva

Dne 25. ledna pokračovala již 
od počátku roku těžba dřeva v 
úseku Hřensko-Mezní Louka a 
vždy se někdo vyskytne, kdo po-

ruší uzávěru v podobě doprav-
ního značení a to z obou stran. 
Nejinak tomu bylo i dnes, kdy 
pod Pravčickou bránou zaparko-
val na chodníku turista  ze SRN. 
Na vozidlo bylo namontováno 
blokovací zařízení a poté byl pře-
stupek řidiče vyřešen v příkaz-
ním řízení pokutou zaplacenou 
na místě.

Falešný revizor
Dne 29.ledna oznámili OP 

Hřensko Vietnamští prodejci, že 
se po tržnici vnitřního Hřenska 
pohybuje muž a žena vydávají-
cí se za kontrolní orgán ČOI a 
ukládají  pokuty. Vzhledem k 
tomu, že rádoby orgán ČOI na 
tržnici ukládal pokuty a nevydá-
val pokutové bloky pojali trhovci 
podezření, že orgán je falešný. V 
obchodě pod hotelem Labe zjistil 
nějaké závady a po udělené po-
kutě nevydal pokutový blok. A 
aby to nebylo ještě málo, tak zde 
zcizil dva kartony cigaret. Hlíd-
ka OP Hřensko muže zadržela a 
na místo přivolala hlídku PČR z 

Děčína, která si falešného kont-
rolora odvezla do Děčína k dal-
šímu šetření. Zadržený muž byl 
z Teplic.

Veřejný pořádek
Dne 30. ledna hlídka OP Hřen-

sko zjistila, že odložené desky za 
prodejními stánky nejsou pro-
dejny Pegas, ale naproti sousedí-
cího stánku. Hlídka OP proto vy-
hledala tohoto prodejce a vyzvala 
jej k úklidu nevzhledných desek 
v co možná nejkratším termínu. 
S výzvou souhlasil. Zítra bude 
provedena kontrola splnění vý-
zvy hlídky OP.

Odmítal opustit restaurační 
zařízení

Dne 8. února požádal o pomoc 
hlídku OP provozovatel restau-
race Maja ve věci Německého 
turisty , který po konzumaci pěti 
piv odmítal po zaplacení útra-
ty opustit lokál a dělal zbytečné 
průtahy. Turista byl opakovaně 
hlídkou OP vyzván k odchodu z 
restauračního zařízení tak , jak si 
to přál provozovatel restaurace, 
který již odmítal pro podnapilost 
obsloužit hosta. Poté host výzvě 
OP Hřensko  uposlechl a hlídka 
jej doprovodila na cestu vedou-
cí k přívozu. Při zákroku hlídky 
OP nebyly použity donucovací 
prostředky. Ke zranění osob ne-
došlo.

Překážka na silnici
Dne 14. února přijala hlídka OP 

oznámení, že na nábřeží ve směru 
na Děčín leží částečně na vozov-
ce drátěný plot, který sem  zavál 
silný vichr. Hlídka OP Hřensko 
se okamžitě dostavila na místo 
a operativně plot odstranila, aby 
již nevytvářel překážku silniční-
ho provozu.

Zloděj nemohl v noci spát
Dne 11. února kontaktoval hlíd-

ku OP Hřensko majitel Plynárny 
ve Hřensku, že mu zatím nezná-
mý pachatel přes noc odmonto-
val všechny lampičky umístěné 
na terase vedoucí k samotnému 
objektu plynárny. Poškozenému 
hlídka OP Hřensko doporuči-
la událost oznámit Policii ČR  k 
dalšímu šetření.

Černá skládka
Dne 15. února bylo hlídce OP 

Hřensko nahlášeno, že těsně ved-
le hřbitova vnikla černá skládka, 
kterou sem navezl občan z Mez-
né. Ukladatel byl hlídkou OP 
Hřensko vyzván k sanaci skládky 
a uvedení místa do původního 
stavu tak,  jak si zaslouží pietní 
místo hned vedle. Výzvě OP  bylo 
uposlechnuto.

Žádost o pomoc
Dne 16. února požádal hlídku 

OP Hřensko  o pomoc provo-
zovatel parkoviště vedle ObÚ 
Hřensko ve věci arogantního ři-
diče, který zaparkoval na místo,  
ukázal fakáče a odešel od vozi-
dla. Po přijetí hlídky OP na místo 
se řidič vrátil , zaplatit parkovací 
poplatek a poté odešel do vnitř-
ního Hřenska.

Nerespektování dopravního 
značení

Dne 22. února hlídka OP Hřen-
sko řešila velké množství přestup-
ků řidičů nerespektující dopravní 
značení v úseku Hřensko -Mezní 
Louka a to zákaz parkování. Pře-
stupky byly vyřešeny  na místě v 
příkazním řízení pokutou.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Z bloku Obecní Policie Hřensko 
v období od 25. ledna do 23. února 2020

LAVYL AURICUM

LAVYL AURICUM SENSITIVE

 Zvýhodněné balíčky pro prevenci 
nemocí a sezónních epidemií 

Okamžitá ochrana rukou 
od virů a bakterií

Zvýšení obranyschopnosti, imunity, 
harmonie těla a mysli 

info: 775 988 973
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Bezpečnostní kácení souší na cestě k Pravčické bráně 
se chýlí ke konci

Počátkem března bude do-
končeno bezpečnostní kácení 
smrkových souší na cestě od 
Tří pramenů k Pravčické brá-
ně. 

Během první poloviny února 
došlo také k pokácení suchých 
smrků podél Gabrieliny stezky. 
Podle plánu byly odtěženy sou-
še také podél státní silnice ze 
Hřenska do Mezní Louky a dále 
k Vysoké Lípě. Tam se během 
března ještě dokončuje odvoz 
dřeva a částečně i klestu. 

Bohužel nebylo možné v blíz-
kosti tak frekventovaných cest 
ponechat souše stát. Hrozba, že 
rozpadající se kmeny v příštích 
několika málo letech ohrozí pro-
voz nebo osoby byla příliš vyso-
ká. To byl také hlavní důvod, 
který převážil ostatní aspekty 
takového zásahu, mezi které pa-
tří samozřejmě také vzhled míst 
po zásazích či omezení, která v 
souvislosti s pracemi obyvatelé 
Hřenska, Mezné a dalších obcí 
museli přečkat. Za to jim patří 
velký dík.

Nyní se v dané oblasti budou 
odehrávat spíše jen činnosti 
zaměřené na obnovu lesa, jako 
například výsev břízy, výsadba 
buků a jedlí v některých smr-

činách, případně také stavba 
oplocenek kvůli ochraně výsa-
deb před zvěří. Hlavní část díla 
však odvede přirozená obnova, 
neboť les má obrovskou regene-

rační schopnost. Během několi-
ka málo let již bude dobře patrný 
povstávající mladý a především 
přirozený lesní porost.   

Tomáš Salov

Turisté na Gabrielině stezce letos v únoru.                        Foto: Václav Sojka 

Poděkování hasičů starostovi a zastupitelům 
obce Hřensko

Hasiči by touto cestou rádi poděkovali, starostovi a zastupitelům obce Hřensko za pořízení pračky a sušičky na hasičárnu, která je již hojně využívána na zásahové oděvy hasičů a stejnokroje 
malých hasičat.Také děkujeme za věnování osobního vozidla Škoda Yetti, který byl obcí darován a upraven pro hasiče.


