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OBEC HŘENSKO

Nový informační systém
V nedávné době byl v naší 

obci instalován „místní infor-
mační systém“ v rámci projek-
tu protipovodňových opatření 
pro obec Hřensko, skládající 
se z celkem jednačtyřiceti hlá-
sičů umístěných povětšinou na 
sloupech veřejného osvětlení, 
opakovače signálu pro pokrytí 
signálem obtížně dosažitelných 
míst a ústředny k ovládání celé-
ho systému. 

Díky této konfiguraci bylo mož-
né hlásiče umístit i do soutěsek 
ke srubové stavbě a k pokladně v 
horním přístavišti v Divoké sou-
těsce. Dále k přívozu do Dolního 
Žlebu a na křížení turistických 
cest u Třech pramenů. Tento 
plně digitální systém je primár-
ně určen k včasnému varování a 
vyrozumění obyvatelstva, ať již 
lokálně pověřenou osobou obce, 
tak vzdáleně například operač-
ním střediskem HZS. Je totiž za-
řazen do tzv. jednotného sytému 
varování obyvatelstva (https://

www.hzscr.cz/clanek/varovani-
obyvatelstva-v-ceske-republice.
aspx). BMIS, jak je tento systém 
označován, není však jen k šíření 
akustických varovných a infor-
mačních signálů, jak bylo zvy-
kem u starých rotačních sirén, ale 
doplňuje je o hlasovou informaci 
a slouží i jako všem z minulosti 
známý obecní rozhlas. Informa-
ce šířené prostřednictvím BMIS 
je možné směrovat jen do urči-
té lokality, např. hlášení jen pro 
Meznou, nebo naopak jen pro 
Hřensko, případně generálně na 
všechny hlásiče. Součástí nového 
obecního rozhlasu je i srážko-

měr, který pověřeným osobám 
zasílá varování o nadměrných 
srážkách v naší lokalitě. Kromě 
srážek měří i teplotu a data jsou 
volně dostupná na povodňovém 
portálu (https://povodnovyportal.
cz/monitoring). Součástí výstav-
by tohoto informačního systému 
byla i výměna staré a technicky 
již nevyhovující rotační sirény 
za novou elektronickou. Insta-
lovaný informační systém je tak 
připraven k rychlému předávání 
zpráv od vedení obce směrem k 
občanům, k vyrozumění našich 
hasičů o potřebě jejich výjezdu 
a k varování obyvatelstva při 

mimořádných událostech. Sys-
tém samozřejmě splňuje přísné 
hygienické normy jak z pohledu 
neionizujícího záření, tak i z po-
hledu hladiny hluku. Jen pro in-
formaci, stará rotační siréna na 
budově OÚ měla násobně větší 
hladinu hluku než současný sys-
tém.

Nové dopravní značení 
parkoviště

Obec Hřensko zřídila na místní komunikaci 
vyhrazené parkoviště pro pracovníky soutěsky,  
což značně ulehčí práci Obecní policie Hřensko, 
při případném záboru této plochy jinými  vozidly 
než těmi,  pro které je tento úsek vyhrazen.
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Vážení spoluobčané,
jsme v poločase. Nechce se tomu 

věřit, že od ustanovujícího zasedání 
obecního zastupitelstva, které se po 
řádných volbách konalo dne 30. října 
2018, uplynuly již dva roky.

Tehdy na základě vašich hlasů bylo 
zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo, 
tedy reprezentanti vaší obce, které po 
následující čtyři roky mělo pro vás a 
místní podnikatele vytvářet optimální 
podmínky, na základě nichž by byly 
naplňovány vaše osobní a pracovní 
cíle. Snažíme se činit vše dobré a uspo-
kojovat vaše představy, jakým způ-
sobem váš život v naší obci zkvalitnit 
a docílit tak vaší spokojenosti. Věřte, 
že záhy, prakticky již za několik dnů, 
byla docílena vzájemná programová 
shoda a od té doby vystupujeme jako 
kompaktní celek, jenž se umí na svých 
základních rozhodnutích vždy dohod-
nout. Této skutečnosti a lze říci, že této 
vzájemné pospolitosti si velmi vážím s 
přesvědčením, že se tak stane po zbý-
vající dobu našeho volebního období. 
Za vaši dosavadní práci ve prospěch 
Hřenska, vážené zastupitelstvo, vám 
upřímně děkuji.

Je tak namístě, abych vás na základě 
faktů krátkou formou časově chrono-
logicky informoval o tom, co se nám 
za uplynulé roky ve prospěch naší 
obce podařilo:

- u srubové stavby v Edmundově 
soutěsce vybudování přístřešku pro 
pracovnice veřejných toalet;

- postupné vybudování prvního a 
druhého přístřeší v areálu hasičské 
zbrojnice pro uskladnění pomůcek a 
materiálu;

- rekonstrukce dolního přístaviště v 
Divoké soutěsce;

- vybudování nového úložiště lodí v 
Divoké soutěsce;

- obnova „malých galerií“ v prosto-
ru dolního přístaviště v Edmundově 
soutěsce;

- výměna nové trafostanice na Mez-
né;

-sanace zdiva v bývalé škole ve 
Hřensku;

- oprava střechy, fasády, repase oken, 
vnějších dveří, zvonice, sakristie a 
kůru ve hřenském kostele;

- rekonstrukce vnitřního osvětlení ve 
hřenském kostele;

- nákup nového služebního vozidla 
pro obecní policii;

- výroba a dodání nového zvonu pro 
hřenský kostel, včetně jeho slavnostní-
ho vyzvednutí do věže;

- obnova zábradlí od Mezního 
můstku po druhý tunel v Edmundově 
soutěsce – I. etapa;

- výměna tří pokladen pro výběrčí 
na parkovištích;

- získání do vlastnictví bývalou cel-

nici ve Hřensku;
- rekonstrukce dvou můstků pro pěší 

ve Hřensku;
- rekonstrukce třetího nadzemního 

podlaží v budově obecního úřadu;
-rekonstrukce služebny pro obecní 

policii;
- zrestaurování varhan pro hřenský 

kostel;
- převod čistírny odpadních vod na 

SVS a.s., Teplice
- nákup nové čtyřkolky s přívěsným 

vozíkem pro hasiče;
- zřízení výstražného protipovod-

ňového systému po celém území obce 
Hřensko. 

Věřte, že na realizaci dosud usku-
tečněných projektů od státu získá-
váme dotace, které jsou, pokud jde o 
podmínky naší finanční spoluúčasti, 
velmi příznivé, když v tomto trendu 
chceme pokračovat i nadále.

Vážení spoluobčané, v současné 
době se nacházíme v nouzovém 
stavu, který byl naší poslaneckou 
sněmovnou, z důvodů přetrvávající 
pandemie Covid - 19 pro celé území 
České republiky vyhlášen do 20. listo-
padu t.r. Přesto nemůžeme s jistotou 
počítat s tím, že se tak k tomuto dni 
definitivně stane a případně nebude o 
další dny prodloužen. Z tohoto důvo-
du nemůžeme v naší obci zrealizovat 
kulturní a společenské akce, na které 

jste byli v minulosti zvyklí a které se po 
mnoho let staly neodmyslitelnou sou-
částí vašeho života v obci. 

Seznamuji vás proto s tím, že ne-
uskutečníme slavnostní rozsvícení 
vánočních stromů jak na Mezné, tak 
ve Hřensku, včetně doprovodného 
programu - vypouštění bludiček po 
Kamenici a lampionového průvodu 
ke kostelu. Nechceme připustit, aby 
na tomto malém prostoru docházelo 
ke shromáždění většího počtu osob, 
které by se mohly eventuálně nakazit. 
Přesto tyto stromy ozdobíme a budou 
tradičně rozsvíceny na první adventní 
neděli. Věřím, že po instalaci přísluš-
ných těles bude v této době také již 
kostel připraven k venkovnímu osvět-
lení a současně necháme rozeznít zvo-
ny, které jsou umístěny v tamní věži.

Rovněž tradiční mikulášskou nadíl-
ku pro naše děti v prostoru hasičské 
zbrojnice jsme museli pro tento rok 
taktéž zrušit.

Jsem přesvědčen o tom, že z naší 
strany jde o nezbytná opatření, která 
se již do budoucna nebudou opako-
vat.  Příští rok si vše ve vzájemné po-
spolitosti vynahradíme.

Ať jste zdrávi, máte se rádi a jste spo-
kojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Nové autobusové spojení Jetřichovic a Mezní Louky v zimě (linkou 434)
Obecně prospěšná společnost 

České Švýcarsko zajistila společ-
ně s dopravním odborem KÚÚK  
zimní víkendový provoz autobu-
sů  v centrální části národního 
parku v úseku Jetřichovice – Mez-
ní Louka. Ústecký kraj linku pro-
vozuje a financuje.

„Jedná se o zcela novou službu 
veřejnosti. Propojení Jetřichovic 
a Mezní Louky  v zimním období 
doposud  nikdy neexistovalo. Na-
pomáháme tak rozvoji nabídek v 
turismu mimo hlavní turistickou 
sezonu. Autobus umožní individu-
ální výlety v Jetřichovických ska-
lách bez nutnosti vracet se okru-
hem na místo startu výletu“, sděluje 
Jiří Rak, destinační manažer.

Autobus 434 odjíždí z Jetřichovic 
(zastávka Hostinec u restaurace 
Pražák) v sobotu, neděli a svátek 
od 7. 11. 2020 do konce března 

2021 vždy v 8:40 a 16:40.
Zpět z Mezní Louky jede autobus 

434 v 8:59 a 16:59.
Zároveň je spoj přímo propojen s 

linkou 436 Děčín – Srbská Kame-
nice – Jetřichovice, tedy autobus 
z Děčína s odjezdem v 8:01, resp. 
16:01 jede přímo bez přestupu v 
Jetřichovicích přes Vysokou Lípu 
na Mezní Louku.

Samozřejmě platí to i pro zpáteč-
ní směr. Spoje od Mezní Louky v 
Jetřichovicích nekončí, ale pokra-
čují po lince 436 přes Srbskou Ka-
menici do Děčína.

Na Mezní Louce navazují spoje 
linky 438 směr Hřensko a Děčín  v 
9:05 a 17:05. Opačně od Hřenska 
přijíždí linka 438 na Mezní Louku 
v 8:44, resp. 16:44, kde navazují již 
zmíněné nové spoje linky 43 do 
Jetřichovic.

Nabízí se tak při dobrých pově-

trnostních podmínkách řada pěk-
ných pěších tras, např.

Jetřichovice – Kaple Kny – Šaun-
štejn- Mezní Louka (a zpět busem)

Jetřichovice – Rudolfův kámen 
– Pohovka – Šaunštejn – Vysoká 
Lípa

Vysoká Lípa –Ptačí kámen – 
Mezní Louka – Mezní můstek – 
rozhledna Janov – Hřensko

„Linka je výsledkem dlouhodobě 
výborné spolupráce mezi doprav-
ním odborem Krajského úřadu 
Ústeckého kraje a naší společností, 
která zajišťuje destinační manage-
ment Českého Švýcarska. Přestože 
jsme zrovna ve složité situaci kvůli 
pandemii, doufáme, že si toto spo-
jení nalezne postupně oblibu mezi 
veřejností tak, abychom pro příští 
vedlejší sezony mohli počet spojů 
rozšiřovat i na všední dny,“ tolik 
Jan Šmíd, ředitel společnosti.

Pro úplnost uvádíme všechny au-
tobusové  zimní víkendové spoje v 
centrální části Českého Švýcarska 
(od 7. 11.):

Linka 438, odjezdy z Děčína směr 
Hřensko, Mezní Louka, Mezná:  
8:07, 12:07, 16:07, 18:07

Linka 438, odjezdy z  Mezné: 
9:00, 13:00, 17:00, 19:00

Linka 436, odjezdy z Děčína směr 
Srbská Kamenice, Jetřichovice:   
8:01, 16:01 – oba spoje pokračují 
na Mezní Louku; 18:01

Linka 436, odjezdy z Jetřichovic 
přes Srbskou kamenici do Děčína: 
9:14, 17.14

Linka 434, odjezdy z Jetřichovic 
na Mezní Louku:  8:40, 16:40

Linka 434, odjezdy z Mezní 
Louky do Jetřichovic:  8:59,  16:59 
– spoje pokračují po lince 436 do 
Děčína

Jiří Rak, destinační manažer
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Růžena Tourková, Jan Berkovec, Marta Malá, Ester Parohová, 
Marcela Peroutková, Tobiáš Podaný, Kateřina Křížková, Martin Češpiva,

Adam Hlaváček, Vojtěch Peroutka, Jaroslav Salavec, Jana Mba,
Josef Paroha, Barbora Marešová, Elly Nguyenová
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přejeme pe�né zd���í 

� �e�e�ý ži���.
Ivana Blažíčková

Z bloku Obecní policie Hřensko 
v období od 27. září do 1. listopadu 2020

Událost na parkovišti soutěsky
Dne 30. září bylo v podvečerních 

hodinách nahlášeno hlídce OP, že 
neznámý pachatel propíchl pravou 
přední pneumatiku na voze Hyun-
dai Tuson a zběsile z místa utekl a 
poté ujel na skútru směr Janov. Do 
konce směny se, a to i přes výzvu 
hlídky OP, poškozený majitel osob-
ního vozu nepřihlásil.

Veřejný pořádek
Ve dnech druhého a třetího října 

hlídka OP Hřensko zabezpečovala  
veřejný pořádek při konání voleb 
do Krajského zastupitelstva v bu-
dově Obecního úřadu Hřensko. V 
průběhu voleb do tohoto orgánu 
nedošlo k narušení veřejného po-
řádku.

Vandalství
Dne 3. října, při kontrole ve-

řejného pořádku, zjistila hlídka 
OP Hřensko, že v úseku  z Mezní 
Louky na Meznou jsou rozkopa-
né zábrany znesnadňující vjezd na 
louku, které sem instaloval Národní 
park proti bezohledným řidičům, 
kteří na tuto louku zajížděli a tím 
ničili přírodu. Hlídka OP Hřensko 

zábrany zkompletovala, aby mohly 
opět plnit svoji funkci.

Veřejný pořádek, přestupky
Dne 4. října hlídka OP Hřensko 

mimo jiné zjistila, že zastávka BUS 
před sběrným dvorem na nábřeží je 
plná vozidel parkujících v zákazu a 
tím znesnadňují vjezd dopravním 
prostředkům do zastávky. Po zjiště-
ní totožnosti řidičů byly přestupky 
řešeny v příkazním řízení poku-
tou. Současně provedla hlídka OP 
Hřensko kontrolu komunikace ve-
doucí k přívozu do Žlebu. Průjezd-
nost komunikace bez závad.

Neoprávněně umístěná cedule 
na dopravní značce

Dne 8. října hlídka OP Hřensko 
zjistila, že naproti parkovišti U vo-
dopádu je na dopravní značce IZ 8a 
přidělána informativní značka o ve-
likosti 50x70 cm upozorňující řidi-
če na nevhodnost parkování. Jako 
důvod byl uveden probíhající me-
zinárodní závod v triatlonu. Toto 
označení by mohlo být matoucí pro 
ostatní řidičea proto se hlídka OP 
rozhodla neoprávněně přidanou 
značku demontovat a uložit ji na 

kraj komunikace.

Nepěkná vizitka
Dne 10. října požádal hlídku OP 

Hřensko manželský pár ze SRN 
o pomoc ve věci nespokojenosti s 
výší účtu za zkonzumované pochu-
tiny v jedné místní restauraci. Hlíd-
ka OP ve snaze jim pomoci , tak si 
vyžádala od provozovatelky opis 
účtu, který zákazníkům předložila 
k porovnání. A i přes toto vyjádřili 
nespokojenost s výší účtované část-
ky. V závěru prohlásili, že sem již 
nikdy nepřijedou.

Větev na komunikaci
Dne 12. října bylo hlídce OP 

Hřensko oznámeno, že asi tři sta 
metrů směrem na Děčín leží na vo-
zovce ulomená suchá větev a závaž-
ným způsobem ohrožuje ostatní 
účastníky silničního provozu. Hlíd-
ka OP se ihned dostavila na místo 
a vlastními silami větev odstranila z 
komunikace.

Únik ropných látek
Dne 15. října došlo v dopoled-

ních hodinách při skládání uhlí do 
sklepa OÚ k úniku ropných látek 

z nákladního vozu na komunikaci 
a to poměrně ve velkém množství, 
což vytvořilo překážku silničního 
provozu. Řidič ujel bez snahy olej 
zlikvidovat. Hlídka OP Hřensko 
zajistila úklid komunikace pro-
střednictvím místní jednotky SDH 
Hřensko.

Žádost o pomoc
Dne 19. října požádala o pomoc 

hlídku OP Hřensko místní ob-
čanka ve věci vstupu cizích osob 
na její pozemek, kde sbírali jedlé 
kaštany. Na její výzvu k odchodu 
nereagovali a drze jí odpověděli. Po 
příjezdu na místo hlídka OP zjistila 
totožnost oznamovatelky a i cizích 
osob. Poté byli občané vyzváni k 
odchodu ze soukromého pozemku 
s tím, že i nasbírané kaštany musí 
předat majitelce pozemku, což se 
také stalo.

Stálá činnost
V uplynulém období řešila OP 

Hřensko přestupky na úseku bez-
pečnosti a plynulosti silničního 
provozu, včetně odklonu vozidel na 
parkoviště ve správě obce Hřensko. 

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil
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Vymísťování skládky na Mezné
Po přípravných činnostech na 

vymístění staré ekologické zátěže, 
skládky komunálního odpadu na 
Mezné, která se nachází bezpro-
středně za areálem hřbitova, byly 
předáním „staveniště“ dne 19. 10. 
2020 zahájeny vlastní práce. 

Stěžejní bude zejména odvoz 
odpadů, které následně budou li-
kvidovány na moderně založených 
skládkách. Celá akce má podle 
smluvních dokumentů trvat do 
konce září 2021, kdy mají práce být 
ukončeny. Odvoz bude současně 
přizpůsoben průběhu turistické 
sezóny.  

Do dubna příštího roku budou 
odpady odváženy podle potřeby. V 
období od dubna do června odvoz 
bude probíhat pouze v pracovních 
dnech, o víkendech a svátcích ná-
kladní automobily nevyjedou. V 
hlavní turistické sezóně, tedy v čer-
venci a srpnu, pak odvoz nebude 
probíhat vůbec, aby nedocházelo 
ke kolizím s turistickou dopravou.

Smluvně upravena je také povin-
nost řidičů k čištění vozidel před 
vjezdem na komunikaci z Mezné 
do Mezní Louky, právě tak jako 
udržování vozovky v čistém stavu.  

Před ukončením revitalizace 
skládky bude opět zrušeno nyní 
zpevněné zázemí pro pracovní 
stroje a do pořádku uvedena cesta 
od hřbitova k vyústění na silnici. 

Provedeny budou také náhradní 
výsadby za stromy, které kvůli pra-
cem musely být pokáceny. 

Správa národního parku děkuje 
všem občanům Hřenska za pocho-

pení pro zvýšený dopravní ruch. 
Jsme přesvědčeni, že tato investice 
zejména do čistoty zdrojů spodních 
vod bude ke všeobecnému užitku.    

Tomáš Salov, Správa NP

Obec zakoupila svým hasičům nového pomocníka
Hasiči 24. 10. 2020 dostali od 

obce Hřensko nového pomoc-
níka do výjezdu. 

Jedná se o čtyřkolku Polaris 
Sportsman XP 1000 s přívěsným 
vozíkem. Je speciálně upravena 
ochranným rámem podvozku 
pro jízdu těžkým terénem, na-

vijákem a přídavnými světly pro 
pátrání po ztracených osobách. 
Je to další vybavení, které hasi-
čům usnadní práci zejména v 
těžkém terénu, jak při požárech, 
kde vybavení jsou velmi těžká, 
tak při záchraně osob, při které se 
zásadně zkracuje dojezdový čas i 
dostupnost ke zraněným oso-
bám. Příkladem je třeba Prav-
čická brána, kam jsou teď díky 
čtyřkolce nově schopni vyvézt lé-
kaře i s důležitým vybavením pro 
záchranu života v mnohem krat-
ším čase než doposud, kdy se vše 
nosilo většinu cesty na zádech.

Slavnostní předání se vzhledem 
k situaci Covid 19 a z důvodu vy-

hlášeného stavu nouze nekonalo.

Kontrola stavu přípravných prací za účasti starosty Z. Pánka, ředitele Správy NP P. Bendy, geologa Správy NP J. Šafránka a ředitele odboru 
péče o ekosystémy  R. Mareše v říjnu 2020.                    Foto: Tomáš Salov


