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OBEC HŘENSKO

2 / SLOVO 
STAROSTY
 

Turisté opět proudí do 
Hřenska a okolí. Obec tak 
může pokračovat v realizaci 
projektů.

6 / TURISMUS
 

NOVINKY O CESTÁCH 
PŘEVÁŽNĚ V OKOLÍ 
HŘENSKA

Z Mezní Louky na Meznou 
nyní bezpečněji.

3 / HASIČI
 

MALÉ DÍTĚ SPADLO 
V SOUTĚSKÁCH DO VODY

Nedaleko přístaviště v sou-
těskách spadla do vody malá 
holčička. Vše dobře dopadlo.

Znovu v Terezíně
Tuto návštěvu uskutečnila část 

Ostrostřelců v pondělí 13. červen-
ce. 

Nejdříve jsme si prohlédli dřívější 
pekárnu a kovárnu. Další v pořa-
dí byl bývalý sklad potravin a také 
budova terezínských vojenských 
soudů. Po potlačení Rumburské 
vzpoury v Boru u České Lípy zase-
dal 24.- 29. května roku 1918 zvlášt-

ní vojenský soud z Terezína, který 
vynesl 21 rozsudků smrti. Okamži-
tě bylo vykonáno sedm rozsudků 
smrti, ostatním byly ortely změně-
ny na dlouhodobý těžký žalář, který 
si měli odpykat v kasematech Malé 
pevnosti v Terezíně. V budově pak 
pokračoval zvláštní vojenský soud 
v řízení s dalšími 580 účastníky 
vzpoury. Prohlédli jsme si Horní 
vodní bránu a byli jsme informo-
váni, jaký význam mělo zaplavení 
šancí až do výšky 3 - 5 metrů. Viděli 

jsme též budovu bývalé nemocnice 
a největší terezínská kasárna o roz-
loze 65 m x 155 m. Po obědě jsme 
zhlédli bývalé vojenské kasíno, 
které se v současné době velkým 
nákladem obnovuje. Na závěr jsme 
procházeli podzemními chodbami 
a seznámili se s jejich významem 
pro obranu pevnosti. Pod trojitým 
pásem hradeb se jich klikatí desít-
ky kilometrů. Terezínská pevnost 
má tři až pět linií schopných se na-
vzájem krýt boční palbou. Hradby 

poskládané za sebou jako schody 
umožňují střelbu všem vojákům 
najednou. Terezín je světovým uni-
kátem pevnostního stavitelství z 
období 18. století. Základní kámen 
pevnosti položil v roce 1780 císař 
Josef II. a na počest matky Marie 
Terezie byla pevnost pojmenová-
na na Terezín. Po stránce taktické i 
stavební patří mezi nejdokonalejší 
pevnostní komplexy v Evropě. Je 
první novověkou pevností, která 
byla postavena na zelené louce.

na zasedání zastupitelstva obce Hřensko
v pondělí 17. srpna 2020 od 16.00

v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

POZVÁNKA

Zejména tuzemští turisté ve snaze 
uchránit se před horkým počasím 

uplynulých dní hojně navštěvují Hřensko 
a okolí. To podpoří ekonomiku obce.

Dobrý den, pane starosto,
chtěla jsem jménem naší školy 

poděkovat zaměstnanci infocen-
tra u Vás v Hřensku. Přijeli jsme 
k Vám ve čtvrtek 2.7. 2020 s na-
šimi žáky v rámci příměstského 
tábora úplně poprvé. Běžela jsem 
do infocentra pro radu, ale služby 
zaměstnance předčily naše oče-
kávání. Pán byl nejen věci znalý, 
ale navíc velmi milý a vstřícný. 
Počáteční chaos byl ten tam...

Mockrát děkujeme za nadstan-
dardní služby a zpříjemnění celé-
ho výletu :-)

Děkujeme....
Mgr. Markéta Říhovská, Zá-

kladní škola a Mateřská škola 
Litvínov - Janov

Poděkování



��ov�o ����o���
Vážení spoluobčané,
v červencovém vydání našeho 

zpravodaje jsem vás informoval o 
tom, že nepochybně vlivem pan-
demie koronaviru se průběh le-
tošního roku negativně projeví do 
očekávaných příjmů obce, plynou-
cích pro nás především z provozu 
Edmundovy a Divoké soutěsky a 
výběru za parkování motorových 
vozidel na našich třech parkoviš-
tích. Tento náhled, ale nyní o to 
radostněji, musím nyní korigovat. 
Sami jste svědky toho, že poměrně 
dlouhodobě, až na dílčí výjimky 
způsobené krátkým deštěm, naší 
obcí proudí mnoho turistů, smě-
řujících na Pravčickou bránu a do 
našich soutěsek, která patří mezi 
největší „lákadla“ Národního par-
ku České Švýcarsko. S uspokojením 
konstatuji, že penziony místních 
podnikatelů jsou plné a nespočetné 
množství turistů vidím spokoje-
ně konzumovat a popíjet na jejich 
předzahrádkách. 

Tato skutečnost se logicky odráží 
do ekonomiky obce, která má nyní 
vzestupnou tendenci. To nám na-
konec dovoluje vrátit se k realizaci 
projektů, které jsme v předchozích 
dnech, v důsledku celospolečenské 
nejistoty, muse-
li pozastavit. V 
současné době 
firma Vladimíra 
Zdeňka v našem 
kostele demon-
tuje stávající, 
zcela nefunkční 
elektroinstalaci a 
instaluje novou, 
zaměřenou jak 
na vnitřní, tak 
venkovní osvět-
lení kostela, po-
chopitelně pod 
„drobnohledem“ Magistrátu města 
Děčín, stavebního úřadu, oddělení 
památkové péče. Přiložená foto-
grafie pak dokumentuje, za jakých 
obtížných, ale přitom citlivých pod-

mínek, se tak děje. V tomto týdnu 
souběžně začíná broušení a vyspra-
vování kůru, včetně jeho podhle-
du a zábradlí, aby po dokončení 
zmíněné elektroinstalace mohl být 
proveden jeho kvalitní nátěr. Ko-

lem 15. září do 
kostela nastoupí 
restaurátor, kte-
rý se svými po-
mocníky provede 
celkovou rekon-
strukci vnitřní 
výmalby, která 
by se měla zpět-
ně vrátit do jeho 
podoby z r. 1922. 
Veškeré kostelní 
lavice jsme odtud 
odvezli a ty se 
zpět vrátí opět až 

po jejich rekonstrukci a novém ná-
těru, který se uskuteční v Děčíně. 

Souběžně se vším se pod dohle-
dem znalce kontroluje stabilita pod-
lahy kůru, kam  by se na podzim t.r. 

měly vrátit zpět zrekonstruované 
varhany. Za tímto účelem jsem v 
minulých dnech odjel do Moravské 
Bystřice, kde se jejich oprava pro-
vádí, abych se osobně přesvědčil o 
průběhu jejich oprav, což nakonec  
uzavřená smlouva o dílo předpo-
kládá. Musím vám s radostí říci, že 
s dosavadní prací varhanního mis-
tra Jaroslava Stavinohy jsem velmi 
spokojen a jsem přesvědčen o tom, 
že doba, kdy se tak má stát, bude 
dodržena.

Na závěr svého příspěvku bych 
chtěl s upřímností poděkovat našim 
převozníkům, pokladním, výběr-
čím na parkovištích a obecní policii, 
kteří v těchto parných dnech, kdy 
návštěvnost v našich soutěskách je 
neustále enormní, dělají vše, aby se 
přijíždějícím u nás líbilo a zpět do 
svých domovů se vraceli spokojeni. 

Ať jste zdraví, máte se rádi a jste 
spokojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, 
starosta

OBEC HŘENSKO

Opravené schody u mostu na Meznou v Edmundově 
soutěsce.



Ukonèení „Mezenského léta“
Osadní výbor Mezná vás zve na

Den se sešel se dnem a u� se Mezòáci louèí s létem.
Lampiony èi louèe s sebou, a� prùvod, jen� bude léto doprovázet na hranici obce, nejde èernou tmou.

Všechny pøíznivce zveme 5. záøí 2020 (sobota) v 18 hodin ke„Kulturáku“ na Mezné,
kde probìhne spoleèná oslava.Oblíbené obèerstvení bude zajištìno.

Okolo devatenácté hodiny, za bujarého veselí, vyprovodíme léto z obce,
abychom jej za vaší úèasti mohli pøíští rok opìt uvítat.

Nebude-li pršet, nezmoknem – pøístøešky jsou zajištìny.

Malé dítě spadlo v soutěskách do vody
V soutěskách došlo ve čtvrtek 

odpoledne k pádu malé, asi dvou-
leté holčičky, nedaleko přístaviště 
do vody. 

Pro holčičku hned skočil její ta-
tínek, který měl na zádech asi tří-
měsíčního chlapečka. Pohotový 
otec okamžitě dítě z vody vytáhl. 
Chlapeček byl v pořádku (vody 
bylo přibližně po mužův pás). Na 
místo okamžitě vyjeli profesionál-

ní hasiči Děčín, dobrovolní hasiči 
Hřensko, záchránáři a k místu také 
vzlétl vrtulník z Ústí nad Labem. 
Holčička měla poranění hlavy.

Prokop Voleník, mluvčí krajských 
záchranářů k události uvedl, že vr-
tulník transportoval do ústecké ne-
mocnice jedno ze starších dětí a to 
po pádu do vody. Mladší dítě bylo 
převezeno ke kontrolnímu ošetře-
ní do nemocnice sanitním vozem. 

Vzhledem k věku obou pacientů 
nebude sdělovat více informací.

Veliké poděkování patří převoz-
níkovi, který je zároveň i místním 
dobrovolným hasičem. Muž celou 
rodinu naložil na lodičku a převezl 
na nejbližší místo pro složky IZS. 
Převozník zároveň pomohl s přes-
nou navigací záchranářů k přesné-
mu místu, kde do jejich péče předal 
obě děti. Tatínek z události vyvázl 

bez zranění. Všichni zasahující 
předvedli rychlou pomoc. K místu 
předání pacientů doslova běželi. 
Při podobných transportech v této 
oblasti musí většinou záchránáři s 
hasiči překonat špatně přístupný 
terén a v některých případech ujít i 
několik stovek metrů k místu např. 
kde došlo k pádu a následně i zpět 
se zraněným pacientem.    

www.edecinsko.cz

18.7.2020 kolem poledne hasiči ze Hřenska společně s HZS DC a ZZS zasahovali na cestě z Edmundovy soutěsky u zraněné osoby,která při pádu utrpěla poranění v oblasti hlavy. Hasiči tuto osobu 
doprovodili ke svému vozidlu a převezli ji k sanitce, kde byla předána do péče záchranářů.



Z bloku Obecní policie Hřensko 
v období od 28. června  do 19. července 2020

Poškození cizí věci
Dne 30. června hlídka OP Hřen-

sko zjistila, že na hlavní silnici ve-
doucí do SRN německý turista při 
vyjíždění ze soukromého parko-
viště WC nábřeží urazil dopravní 
značku značící hlavní silnici. Udá-
lost hlídka OP Hřensko oznámila 
Policii ČR Děčín a Ředitelství  silnic 
a dálnic Chomutov k vyšetření a za-
dokumentování poškození cizí věci 
a zjednání nápravy ve formě umís-
tění provizorní náhradní značky a 
poté znovu osazení řádné značky 
dle pasportu. Poté na místo dorazila 
PČR Děčín a začala událost vyšet-
řovat.

Přesahy zboží do komunikace
Dne 2. července řešila hlídka OP 

přesahy zboží na komunikaci  vnitř-
ního Hřenska do profilu vozovky. 
Jednalo se o několik centimetrů.

Dopravní nehoda
Dne 3. července hlídka OP Hřen-

sko řešila dopravní nehodu  dvou 
vozidel v místě Imbisu Danhy a to 
téměř hodinu a půl. Vzhledem k 
tomu, že účastníci nehody neměli 
vůli se dohodnout na úhradě způ-
sobené škody, byla na místo přivo-
lána Policie ČR- Dopravní nehody.

Velké množství přestupků a aro-
gantní Litevec

Dne 3. července hlídka OP Hřen-
sko řešila velké množství přestupků 
v dopravě a také odkláněla velké 
množství řidičů vozidel na ještě 
volné parkoviště na Mezní Louce. 
Vše ještě komplikoval řešený Lite-
vec, který po odblokování vozidla 
v místě přestupku si jel do Hřenska 
vyměnit peníze na zaplacení poku-
ty. Po příjezdu do obce došlo z jeho 
strany k průtahům při dokončení 
řešení přestupku. Hlídku OP urážel 
a hrozilo i fyzické napadení.

Arogantní urážky pracovnice na 
parkovišti

Dne 4. července bylo hlídce OP 
Hřensko nahlášeno pracovnicí par-
koviště, že ji někteří arogantní turis-
té sprostě nadávají a téměř brečela. 
V tuto chvíli se žádný takový v mís-
tě nenacházel. Obsluha parkoviště 
byla hlídkou OP  Hřensko  poučena 
o případném včasném oznámení 
incidentu  hlídce  OP tak, aby jej 

mohla řešit ještě před odjezdem 
agresora.

Arogantní občan SRN 
Dne 6. července řešila hlídka OP 

Hřensko řidiče vozidel parkujících 
v zákazu v úseku Hřensko-Mezní 
Louka a mimo jiné i občana SRN, 
který zde parkoval s karavanem v 
zákazu na zeleni. Při řešení přestup-
ku začal občan hlídku OP slovně 
urážet snad i proto, že si v místě uží-
val se ženou, též ze SRN. Situaci se 
podařilo hlídce OP zvládnout bez 
použití donucovacích  prostředků.

Nerudná zmrzlinářka
Dne 10. července, při kontrole ve-

řejného pořádku v místě vnitřního 
Hřenska, byla prodejkyně zmrzliny 
upozorněna, aby odstranila z místa 
komunikace  reklamní  ceduli   na-
bízející  prodej zmrzliny. Na výzvu 
hlídky reagovala velice podrážděně. 
Kam mám asi tu ceduli dát, aby byla 
vidět. Hlídka OP jí odpověděla, že 
tato výzva je poslední a poté budou 
následovat již jen pokuty.

Sražené zvíře
Dne 10. července bylo hlídce OP 

Hřensko nahlášeno sražené zvíře 
na komunikaci ve směru na Děčín. 
Prostřednictvím lesního okrskáře 
byla závada ve sjízdnosti komuni-
kace hlídkou OP nahlášena k od-
stranění.

Pátrání po osobě
Dne 11. července bylo hlídce OP 

Hřensko  nahlášeno členy rodiny  
ztracení jednoho člena ve věku 82 
let při cestě ze Soutěsky na Mezní 
Louku. Hlídka OP  ihned muže  za-
čala hledat a muž byl  po určité době 
nalezen na cestě  vedoucí z Divoké 
Soutěsky na Mezní Louku.

Hrozilo napadení strážníka
Dne 12. července hlídka OP řešila 

přestupky řidičů v úseku Hřensko-
Mezní Louka. Když hlídka OP řešila 
přestupek jednoho řidiče,  vyklubal 
se z něj arogantní hulvát neštítící se 
použít vůči hlídce OP těch nejhrub-
ších  slov. Vzhledem k jeho věku 
25 let to byl úctyhodný výkon. Po 
opakovaném vysvětlení ze strany 
hlídky OP, čeho se dopustil, změnil 
rétoriku a několikrát se hlídce OP 
omluvil.

Žádost o pomoc
Dne 12. července požádala o po-

moc hlídku OP  obsluha čerpací 
stanice ve Hřensku, kam v souladu s 
kamerovým záznamem z minulých 
dní najel opět tankovat muž tmavé 
pleti, který zde již jednou natanko-
val  a bez placení  ujel. Tentokrát ješ-
tě nestačil natankovat a hlídla OP jej 
vyzvala k zaplacení  dluhu z minu-
la. Po určitých průtazích ze strany 
dlužníka došlo k vyrovnání dluhu.

Výjezd složek IZS
Dne 19.července byl vyhlášen vý-

jezd SDH Hřensko k záchraně osoby 
u Mezní Louky. Hlídka OP zabloko-
vala křižovatky na soumostí Janov a 
všem záchranářům jedoucím na 
výjezd vytvořila zelenou vlnu.

Stálá činnost
Po celé uplynulé období hlídky OP  

Hřensko odkláněly řidiče vozidel, 
mající snahu zaparkovat v zákazu 
úsek Hřensko-Mezní Louka , na 
parkoviště ve správě obce Hřensko 
na Mezní Louce a ostatní přestupky 
byly řešeny strážníky v příkazním 
řízení.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Hřen�ko: Ve� ���o je�� nejnižším bodem k�á�ov��ví Če�kého, kde v��éká L�be do 
�ou�edního ���k�. K��jin�, ve�ice �om�n�ická, bývá z� �e�ní dob� hojně n�vš�ěvován� 
�u�i���. Původně ��á�� zde jenom pod ho�ou „Ho�niche“ poh��niční k�čm�, ná�ezevší 
�ehd� k p�n��ví děčín�kému. Tep�ve v 16. ��o�. poč��i zdejší ob�v��e�é oko�í o��zov��i. 
Od�ud můžeme podniknou�i nádhe�né  vý�e�� do dá�ného, č��ok�á�ného oko�í.

Če�páno z Kö�b�ov� p�ůvodce po Čechách z �oku 1924



Pan starosta JUDr. Zdeněk Pánek poblahopřál k významnému životnímu jubileu paní Aleně 
Heneberkové. 

N��ozenin�
v ��pnu
n��ozenin� o���ví

Jiří Gunár, Daniela Křiváková, Jaroslav Suchánek, David Vacuška, 
Anežka Nemeškalová, Jan Harand, Kateřina Horáková, Jan Šebek, Renata Herainová, 

Anh Viet Nguyen, Jaroslav Šalman, Miloš Müller, Aneta Lisická, Duc Ngoc Nguyen, 
Miroslav Křížek, Marie Šalmanová, Irena Parohová 

�vé jubi�eum o���ví O���vencům přejeme
pevné zd��ví � ve�e�ý živo�.Alena Heneberková

S ohledem na mimořádnou situaci v měsících březen až květen spojenou s COVID-19 po-
blahopřál pan starosta panu Ladislavu Hynkovi k jeho významnému životnímu jubileu až v 
měsíci červenci.
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Novinky převážně o cestách v okolí Hřenska 
Počátkem prázdninového ob-

dobí provedla Správa NP České 
Švýcarsko, ve spolupráci s Klu-
bem českých turistů, přeložku 
zeleně značené turistické trasy 
z asfaltové silnice na travnaté 
pozemky západně od místní 
komunikace. 

Opatření pomůže alespoň čás-
tečně omezit pohyb chodců po 
asfaltové komunikaci. 

Další změnou v oblasti Mez-
né je vytvoření nového povrchu 
části Mlýnské cesty ke Třem pra-
menům. Cesta byla na jaře po-
škozena v rámci bezpečnostních 
těžeb, poté následovala příprava 
na její opravu nasypáním hrub-
šího štěrku. V posledním čer-
vencovém týdnu byla opatřena 
finální povrchovou vrstvou, aby 
byla opět dobře využitelná i jako 
cyklotrasa.

Prázdninové období přivádí do 
oblasti Hřenska značné množství 
návštěvníků. Mimo jiných kom-
plikací vznikají na skrytějších 

místech nevábná zákoutí plná 
kapesníčků a jiných hygienických 
potřeb. Správa parku na sezónu 
již několikátým rokem objedná-

vá úklidovou službu, která cesty 
a zmíněná zákoutí v pravidel-
ných intervalech čistí. Znečištěné 
kapesníčky se na uklizených mís-

tech sice velmi rychle objevují 
znovu, míru znečištění se však 
díky těmto pravidelným úklidům 
daří udržet v únosných mezích.

Přeložení zeleně značené turistické trasy z Mezní Louky na Meznou mimo asfaltovou komunikaci zvýší bezpečnost návštěvníků oblasti. 
                     Foto: Miroslav Rybář

Klepáč, jak ho jistě neznáte...


