
Vážení spoluobčané, 
přibližuje se kalendářní závěr r. 

2020 a za pár dní v rodinném kru-
hu a příp. s vašimi příbuznými a 
přáteli dne 24. prosince t.r. usedne-
te ke slavnostní večeři a pár dní na 
to oslavíte vstup  do nadcházejícího 
roku 2021. I když poslední měsíce, 
prakticky drtivá většina letošního 
roku, byla citelně poznamenána 
pandemií Covid – 19, která nás 
všechny jak po stránce pracovní, 
tak společenské výrazně limitova-
la a nedovolila nám v plné míře 
uspokojovat zažité aktivity, ne-
připusťte, aby vám znepříjemnila 
sváteční pohodu. Všichni musíme 
být i nyní po stránce hygienické tr-
pěliví a vnitřně ukáznění a potud 
působit na okolí, neboť jedině tak 
můžeme docílit zdárného návratu 
do jinak zažitého, aktivního způso-
bu života.  K tomu vám přeji mno-
ho sil a vzájemného pochopení.

V minulém čísle zpravodaje jsem 
vás podrobně informoval o zruše-

ní akcí, které se po mnoho let staly 
neodmyslitelnou součástí kultur-
ního dění v obci. Museli jsme za-
pomenout na tradiční závody pře-
vozníků, slavnostní večer v Janově 

spojený s vyhodnocením turistické 
sezony, pouštění bludiček po Ka-
menici, rozsvícení vánočního stro-
mu a nakonec i konání mikulášské 
nadílky pro naše děti. Jak jsem 

však minulý měsíc nastínil, věřím, 
že příští rok se nynější celosvětová 
zdravotní komplikace již nebude 
opakovat a ve vzájemné pospoli-
tosti si vše vynahradíme.

Právě z tohoto důvodu, pouze za 
přítomnosti několika kolemjdou-
cích, jsem rozsvítil vánoční stromy 
na Mezné a v prostoru našeho kos-
tela, když v této souvislosti došlo k 
jeho vnějšímu slavnostnímu osvět-
lení a na několik minut se rozezně-
ly zvony. Alespoň tímto způsobem, 
byť v omezeném rozsahu a za exis-
tence nouzového stavu, si připomí-
náme první adventní svátek, jenž 
je předzvěstí očekávané vánoční 
pohody, kterou si nenechte vzít.
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OBEC HŘENSKO

▶ pokračování na straně 3

Oznámení ČEZ
Vážení spoluobčané, 1.1.2021 dojde ke 

zrušení výlepu papírových oznámení k plá-
novaným odstávkám elektrické energie.

Na straně 3 najdete letáček, který kromě 
stručných informací obsahuje také jednodu-
chý návod k nastavení služby, kdy se můžete 
nechat informovat o 
plánované odstávce 
bezplatně e-mailem.

Služba zároveň ob-
sahuje možnost zasí-
lat SMS v případě po-
ruchy s odhadem času 
obnovení dodávky.

ČEZ Distribuce
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Vánoční stromek u kostela ve HřenskuVánoční stromek na Hřenském nábřeží

Vánoční stromek na Mezné

na zasedání zastupitelstva obce Hřensko
v pondělí 14. prosince 2020 od 15.00

v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

POZVÁNKA



N���zenin� � p���inci
n���zenin� �����í

Alena Havlová, Alena Tomášková, Stanislav Křížek, Martina Koudelková,
Agáta Češpivová, Pavel Vitmann, Veronika Kaplan, Lukáš Bohatý, Oto Riňák,

Helena Peroutková, Lubomír Stárek 

��é jubi�eum �����í O����encům 
přejeme pe�né zd���í 

� �e�e�ý ži���.
Eva Trázníková,

Stanislav Tajbner

LZS děkuje hasičům za příkladnou spolupráci
Po zatím posledním zásahu to-

hoto roku u Vás v katastru obce 
Hřensko bych Vám jako vedoucí 
lékař Letecké záchranné služby, 
Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje, (dále jen LZS, 
ZZSUK) chtěl jako starostovi a 
zastupitelům obce zaslat tento 
e-mail.

Spolupráce s JSDH Hřensko v 
posledních letech je vždy na vysoce 
profesionální úrovni, což je zajisté 
v důsledku jak odborných schop-
ností, které jim předáváme při pra-
videlných kurzech u nás v UL a v 
České Kamenici, tak i technického 
zázemí, které se jim díky Vaší vel-
ké podpoře dostává. Vzhledem k 
lokalitě působnosti, kde je značné 
množství těžce přístupných teré-
nů, je jejich působení z mého po-
hledu jen velmi těžce nahraditelné, 
spíše však nenahraditelné a to jak 
z pohledu technického, tak i jako 
firstrespondeři. Tato skutečnost je 
dále významně akceptována při 
situacích, kdy je zhoršená dostup-
nost LZS např. z důvodu nepřízně 
počasí. Opakovaně byl prováděn 
transport z těžce přístupných lo-
kalit za podmínek, kdy již nebylo 
možno k vyproštění/transportu 
postiženého použít vrtulník.

Zde byla jejich role zcela zásadní. 
Při vážných poraněních a náhlé 

zástavě oběhu může a často i bývá 
možnost včasnějšího dosažení, 
ošetření a transportu postiženého 
faktorem, který rozhoduje o sníže-
ní, minimalizaci či úplné eliminaci 
závažných zdravotních komplikací 
či dokonce fatálních následků.

Při náhlé zástavě oběhu se jedná 
o rozhodující faktor, kde hrají vý-
znamnou roli i desítky sekund.

Pro představu zasílám přehled 
některých společných zásahů.

12.1.2020  Náhlá zástava oběhu, 
Janov. Zde aktivace JSDH Hřensko 
jako firstrespondeři. JSDH doráží 
na místo současně s LZS, asistence 
při resuscitaci.

22.5.2020 Pád dítěte strží. Cca 10 
m. Vyproštění a transport za vý-
znamné asistence JSDH Hřensko. 
Zde vzhledem ke spolupráci ve 
velmi obtížně dosažitelném terénu 
(posádka LZS dosahuje pacienta 
slaněním z paluby vrtulníku) znač-
né usnadnění a zrychlení ošetření 
a následném transportu z místa 
události.

28.6.2020 Pokousání dítěte 
psem, těžké poranění. JSDH Hřen-
sko provádí odchyt psa/psů, čímž 
se podílí na brzkém zajištění bez-
pečného prostředí pro ošetření a 
pohyb dalších osob.

23.7.2020 Pád dvouletého dítěte 
v Edmundově soutěsce do řeky s 

otevřenou ránou na hlavě. Za sou-
činnosti s JSDH Hřensko transport 
celé rodiny k vozu ZZS a dále LZS. 
Zde by bez asistence transport pro-
bíhal s časovou prodlevou. 

25.10.2020 v 15:50 došlo k pádu 
horolezce v oblasti stěny Malá baš-
ta. Pád z cca 15 m. Aktivována LZS, 
JSDH Hřensko, PČR. Po příletu 
a slanění doráží JSDH s výbavou, 
další ošetření za jejich asistence, 
která jistě zkrátila čas ošetření na 
místě a ve výrazně nepříhodném 
a těžce dostupném terénu. Dále 
významná asistence při přípravě 

a zahájení transportu v podvěsu 
vrtulníkem. Vzhledem k charakte-
ru poranění bylo v tomto případě 
zkrácení času ošetření a transportu 
do traumacentra vč. minimalizace 
ev. dalšího poranění zásadní a je 
součástí zdraví/život zachraňující-
ho řetězce. PČR se na místo zásahu 
dostává s prodlevou.

Nejen z  tohoto pohledu bych rád 
poděkoval za dosavadní spoluprá-
ci a doufám v její dlouhodobé po-
kračování.

MUDr. Ondřej Procházka,
vedoucí lékař LZS, ZZSUK                                                                                     

„Naše veřejnost si 11. listopadu připomněla Den válečných veteránů. Vzhledem k pandemii 
musela být pieta velmi skromná. Věnec k mezenskému pomníku padlých z I. světové války položil 
jménem Ostrostřelců kancléř spolku Jiří Havlák.



Obě soutěsky jsme zazimovali, 
lodě spolehlivě uložili do krytých 
přístřešků, kde by měly „odpočívat“ 
až do 28. března 2021, kdy chceme 
novou sezonu, tedy ještě týden před 
velikonočními svátky, opět zahájit. 
Věřím, že se tak stane a nebudeme 
postiženi přechodným zákazem, 
jak tomu bylo letos po dobu 45 dnů. 
Byť v současné době se mi z různých 
stran dostávají informace, že může 
dojít k jejich úplnému, příp. dílčí-
mu uzavření, nevěřte tomu. Jak 
ze strany Správy Národního parku 
České Švýcarsko, tak ze strany mi-
nisterstva životního prostředí se mi 
doslalo telefonického a písemného 
ujištění, že tomu tak nebude. Všich-
ni se proto zaměřme na to, aby se 
nám nadcházející turistická sezona 
vydařila.

V nynější době úsilí celého za-
stupitelstva bylo zaměřeno na do-
končení generální opravy našeho 

kostela. Již nyní je jeho výmalba 
završena a věřte, že je krásná. Bylo 
instalováno jeho vnitřní osvětlení a 
rozmístěny nové lustry. Je dokonče-
na oprava kůru a sakristie. Až bu-
dete číst tyto moje řádky, mělo by 
se započít s instalováním zrekon-
struovaných varhan, které budou 
přivezeny z Valašské Bystřice. Pak 
již nás čeká velmi pečlivý úklid jeho 
interiéru, především oltáře a zpětné 
umístění kostelních lavic, jež v led-
nu příštího roku projdou zadanou 
úpravou a opravou. V plné kráse a 
ve slavnostním hávu by se vám měl 
kostel „představit“ o velikonočních 
svátcích, tedy z jara příštího roku.

Na závěr bych vám chtěl popřát 
klidné a pokojné prožití vánočních 
svátků, pevné zdraví a pracovní 
agilnost. Nechť jsou vaše kroky po 
celý r. 2021 úspěšné. 

Ať jste zdrávi, máte se rádi a jste 
spokojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

▶ pokračování ze strany 1
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Bezprostřední hrozba pádu kamenů 
při vstupu do Edmundovy soutěsky

Při vyústění Edmundovy sou-
těsky do obce Hřensko došlo kon-
cem listopadu k pádu zhruba 50 
kilogramů těžkého pískovcového 
kamene na turistickou stezku. 

Kámen se od cesty odrazil, po-
škodil zábradlí a dopadl do řečiště 
Kamenice. 

Při následné prohlídce místa skal-
ní četa Správy Národního parku 
České Švýcarsko nad turistickou 
cestou konstatovala erozí silně po-
škozený pískovcový blok o obje-
mu zhruba 4 m3, který se posunul 
směrem do soutěsky, rozpadá se na 
menší kameny, ale současně nelze 

vyloučit zřícení bloku jako celku. 
Pracovníci stráže přírody místo 

po pádu prvního kamene v terénu 
označili varovnou informací a sprá-
va informovala obec Hřensko jako 
vlastníka cesty s doporučením, aby 
obec cestu pro veřejnost uzavřela, 
včetně instalace mechanických zá-
bran. 

Během prosince pracovníci skalní 
čety ze svahu nad turistickou cestou 
za použití lezecké techniky odstraní 
menší kameny, aby předešli jejich 
nahodilému padání. V závislosti na 
výsledcích dalšího posouzení stabi-
lity pak v případě nutnosti bude v 

lednu příštího roku proveden říze-
ný shoz rozpadajícího se skalního 
bloku. 

Správa Národního parku České 

Švýcarsko návštěvníkům v součas-
né době nedoporučuje vstup do 
Edmundovy soutěsky z důvodu 
bezprostředního nebezpečí úrazu. 

Zhruba 50 kg těžký kámen dopadl na turistickou cestu v Edmundově soutěsce. 
Foto: Pavel Svoboda

Poukázky
Tak jako v předchozích letech 

poskytne obec v předvánočním 
čase našim občanům s trvalým 
pobytem, trvale žijícím ve Hřen-
sku, poukázky ve výši 1000 Kč. 

Letos jsou poukázky do ob-
chodního řetězce Kaufland.

Poukázky je možné vyzved-
nout od 14. prosince do 21. pro-
since2020 a od 4. ledna do 30. 
dubna 2021, a to pouze v úřed-

ních dnech, prozatím vzhledem 
k nouzovému stavu a vládním 
nařízením (pondělí a středa 9.00 
– 14.00).



Program rozvoje obce Hřensko
aktualizace na období 2021 - 2025

Protože od zpracování progra-
mu rozvoje obce Hřensko na ob-
dobí 2016 až 2024 uplynuly již 
čtyři roky, bylo přistoupeno k jeho 
aktualizaci, a to pro období 2021-
2025. 

Vzhledem k nadbytečné míře de-
tailu původního programu, byla tato 
aktualizace zpracována ve stručnější 
podobě, zaměřené na nejdůležitější 
problémy. 

Starosta obce svým rozhodnutím 
ze dne 25. září 2020 jmenoval pro 
přípravu aktualizace tuto pracovní 
skupinu:

Předseda:  Bc. Robert Mareš
Tajemník: RNDr. Lubomír Paro-

ha
Členové: Kateřina Horáková, 

Miroslav Smoliga

Metodický postup
Aktualizace proběhla v následují-

cích krocích:
- Revize stávajícího dokumentu 

pracovní skupinou
- Návrh aktualizace zpracovaný 

pracovní skupinou
- Zveřejnění návrhu aktualizace k 

připomínkám v obecních novinách 
a na webových stránkách obce

- Dopracování konečného návrhu 
aktualizace k projednání a schválení 
zastupitelstvem obce

Základní informace o obci Hřen-
sko

Hřensko je obec v okrese Děčín 
v Ústeckém kraji, která je vstupní 
branou do Národního parku České 
Švýcarsko. Leží na soutoku řek Labe 
a Kamenice je zcela zaměřená na 
cestovní ruch. S nadmořskou výš-
kou 115 metrů je nejníže položenou 
obcí České republiky. Žije v ní 291 
obyvatel. Veškerá ekonomická čin-
nost a podnikání v obci je zaměřená 
na služby v cestovním ruchu. V obci 
není škola ani školka, je zde poštovní 
úřad. V celé obci je veřejný vodovod. 
Ve Hřensku je vybudována veřejná 
kanalizace a čistírna odpadních vod, 
na Mezné je čištění odpadních vod 
zajišťováno individuálně.

Mezi turisty je oblíbený kaňon 
Labe, z něhož vstupuje mezi ská-
ly neméně krásné údolí vinoucí se 
podél řeky Kamenice. Značná část 
obce se rozkládá v tomto údolí, které 
je z obou stran obklopeno vysokou 
hradbou skalních stěn. Díky nízkým 

teplotám mezi skalami se zde daří 
horským rostlinám, což je při nízké 
nadmořské výšce Hřenska raritou. 
Nachází se zde silniční hraniční pře-
chod do Spolkové republiky.

Místní část Mezná leží východně 
od Hřenska v nadmořských výškách 
250-290 m n.m. Po jižním okraji 
Mezné protéká řeka Kamenice s Ed-
mundovou a Divokou soutěskou, 
na kterých obec provozuje převoz 
pramicemi. Mezná je jedinou sí-
delní jednotkou, která leží v přímo 
v národním parku České Švýcarsko. 

Území obce náleží do povodí řeky 
Labe a do CHKO Labské pískovce, 
Národního parku České Švýcarsko, 
CHOPAV Severočeská křída a čás-
tečně do něj zasahuje ochranné pás-
mo vodního zdroje.

 
SWOT Analýza
Silné stránky (vnitřní faktory)
Obec jako celek
- Provoz soutěsek a parkovišť je 

významným zdrojem příjmů obce
- Aktivní a dobře fungující hasič-

ský sbor, přesahující význam obce
- Obec je přirozené návštěvnické 

centrum pro západní část národní-
ho parku

- Dobrá infrastruktura v oblasti 
služeb cestovního ruchu

- Mimořádně atraktivní krajina a 
přírodní krásy

pouze Hřensko
- Nebyly identifikovány
pouze Mezná
- Aktivní občané a chalupáři
- Bohatý komunitní život 

Příležitosti (vnější faktory)
Obec jako celek
- Větší zájem domácích turistů v 

důsledku epidemie COVID 19

pouze Hřensko
- Záměr Ředitelství vodních cest 

vybudovat přístaviště pro rekreační 
plavidla

pouze Mezná
- Nebyly identifikovány

Slabé stránky (vnitřní faktory)
Obec jako celek
- Neutěšený vzhled obce v dů-

sledku neregulovaného stánkového 
prodeje

- Krátká turistická sezóna
- Nedostatečná kapacita parkova-

cích míst v sezónních špičkách
- Absence sportovní infrastruktu-

ry
- Absence jednotného informač-

ního systému obce
- Absence mladých rodin s dětmi

pouze Hřensko
- Absence startovacích bytů pro 

mladé
- Malá účast občanů na dění v 

obci
- Absence „půldenních“ vycház-

kových tras v okolí Hřenska

pouze Mezná
- Nedostatek parkovacích míst pro 

občany
- Problémy s kvalitou a tlakem pit-

né vody 
- Absence výhyben na silnici Mez-

ní Louka – Mezná
- Neprostupnost krajiny v okolí v 

důsledku managementu ochrany 
přírody

Hrozby (vnější faktory)
Obec jako celek
- Úbytek zahraničních turistů v 

důsledku epidemie COVID 19
- Krátkodobé uzavření soutěsek v 

důsledku epidemie COVID 19
- Dlouhodobé uzavření soutěsek v 

důsledku kůrovcové kalamity
- Výpadek příjmů obce po před-

pokládaném zrušení superhrubé 
mzdy

- Zásadní snížení příjmů obce 
(běžných i z hospodářské činnosti)

- Zvýšená zátěž životního prostře-
dí v důsledku vysoké koncentrace 
návštěvníků

pouze Hřensko
- Povodně na Labi
- Lokální povodně na Kamenici a 

jejích přítocích v důsledku přívalo-
vých dešťů

pouze Mezná
- Nebyly identifikovány

Strategická vize
Hřensko v roce 2024 je tradiční a 

zároveň moderní obcí se stabilním 
rozpočtem a příjmy z hospodářské 
činnosti zaměřené cíleně na cestov-
ní ruch. Obec má v této oblasti do-
budovanou infrastrukturu.

V obci se důsledně dbá na bez-
pečnost obyvatel i návštěvníků, jsou 

zrealizována opatření na zajištění 
bezpečnosti silničního provozu a 
opatření na zajištění bezpečnosti 
chodců 

Jsou realizována a probíhají pre-
ventivní opatření zabraňující pádu 
kamení ze skalních útvarů a také 
preventivní protipovodňová opat-
ření.

Obec je atraktivní pro mladé ro-
diny s dětmi, disponuje nabídkou 
bytů pro mladé a je zde dobudována 
infrastruktura pro sportovní a vol-
nočasové využití. 

V místní části Mezná je dořešeno 
zásobování pitnou vodou.

Strategické cíle / opatření, včetně 
indikativních investičních záměrů a 
dalších opatření

Strategické cíle jsou rovnou for-
mulovány jako obecná opatření. V 
jejich rámci je vždy uveden indika-
tivní seznam konkrétních investič-
ních i neinvestičních záměrů.

Zlepšení vzhledu obce
Související investiční záměry, na-

příklad (ale nikoliv výlučně):
- Úpravy veřejných prostranství, 

včetně pořízení mobiliáře
- Pořízení vánoční výzdoby pro 

veřejné osvětlení ve Hřensku a na 
Mezné

Související neinvestiční opatření, 
například (ale nikoliv výlučně):

- Zpracování a schválení tržního 
řádu

Zvýšení bezpečnosti v obci
Související investiční záměry, na-

příklad (ale nikoliv výlučně):
- Opravy, rekonstrukce a dobu-

dování hasičské zbrojnice, včetně 
vybavení

- Vybudování kamerového systé-
mu v obci

- Vybudování / zajištění radarové-
ho či úsekového měření v obci

Související neinvestiční opatření, 
například (ale nikoliv výlučně):

- Posílení obecní policie

Zlepšení parametrů kvality a tlaku 
pitné vody na Mezné

Související neinvestiční opatření, 
například (ale nikoliv výlučně):

- Tlak na společnost SČVaK, pří-
padně SVS s cílem dosáhnout zlep-
šení ▶ pokračování na straně 5



Vybudování infrastruktury pro 
volnočasové aktivity

Související investiční záměry, na-
příklad (ale nikoliv výlučně):

- dětská hřiště, sportoviště, multi-
funkční hřiště, parky, naučné stezky, 
turistické stezky, cyklotrasy

Dobudování či rekonstrukce infra-
struktury pro usměrňování návštěv-
níků, včetně NP ČŠ 

Související investiční záměry, na-
příklad (ale nikoliv výlučně):

- Údržba lávek v soutěskách
- Revitalizace Janovské vyhlídky
- Dokončení revitalizace kostela sv. 

Jana Nepomuckého, včetně pořízení 
inventáře

- Vybudování jednotného infor-
mačního a orientačního systému 
obce jako doplňku dopravního zna-
čení

- Úpravy parkoviště na Mezní 
Louce, včetně přípravy výstavby par-
kovacího domu

- Pořízení vjezdové a výjezdové 
brány na obecní parkoviště u celnice

- Výstavba odstavného stání na 
Mezné u připravovaného sportovní-
ho areálu

Související neinvestiční opatření, 
například (ale nikoliv výlučně):

- Tlak na správu NPČŠ směřující k 
výstavbě rozhledny na Mezné

Výstavba, rekonstrukce a úpravy 
objektů a nemovitostí v majetku 
obce a památek v obci

Související investiční záměry, na-
příklad (ale nikoliv výlučně):

- Dokončení revitalizace kostela sv. 
Jana Nepomuckého, včetně pořízení 
inventáře

- Kompletní rekonstrukce a revita-
lizace budovy č.p. 97 v obci Hřensko 
(bývalá škola)

- Revitalizace budovy původní cel-
nice

- Úpravy objektu kulturního zaří-
zení na Mezné

- Úpravy Obecního úřadu, včetně 
přístavby skladovacích prostor

- Úpravy hřbitovů ve Hřensku a na 
Mezné (včetně souvisejících objek-
tů)

- Obnova kulturních památek vč. 
souvisejících objektů (např. pomník 
obětem 1. světové války)

- Revitalizace Janovské vyhlídky
- Opravy objektu přístaviště Hřen-

sko - Schöna
Související neinvestiční opatření, 

například (ale nikoliv výlučně):
- Provést řádné zaměření obecních 

pozemků

Obnova, rekonstrukce, budování 
a zvýšení bezpečnosti komunikací 
v obci

Související investiční záměry, na-

příklad (ale nikoliv výlučně):
- Opravy, rekonstrukce a budování 

veřejného osvětlení
- Vybudování točny pro osobní 

vozidla na Mezné „U Cihelny“
- Vybudování točny pro osobní 

vozidla na Mezné „U Frány“
- Opravy, rekonstrukce a budování 

chodníků
- Opravy, rekonstrukce a budování 

komunikací a souvisejících objektů 
(zábradlí, lávky, mostky, propustky, 

zastávky, …)
Související neinvestiční opatření, 

například (ale nikoliv výlučně):
- Aktualizace pasportu místních 

komunikací v obci
- Zprovoznění chodníků ve vnitř-

ním Hřensku bez ohledu na jejich 
vlastnictví

- Tlak na příspěvkovou organizací 
ÚK Správa a údržba silnic Ústecké-
ho kraje a se správou NPČŠ o vy-
budování výhyben na silnici Mezní 
Louka - Mezná

Realizace, řízení, kontrola a aktua-
lizace

Za plnění vize a programových 
(strategických) cílů odpovídá staros-
ta. 

Průběh realizace plánu bude řídit 
řídící skupina ve složení:

Starosta obce – JUDr. Zdeněk Pá-
nek

Místostarosta obce – Bc. Robert 
Mareš

Vedoucí veřejné správy – Diana 
Vojtíšková

Kontrolní výbor obce jednou roč-
ně připraví zprávu o plnění tohoto 
plánu za uplynulý kalendářní rok 
(počínaje rokem 2021) a tuto zprávu 
následně schválí zastupitelstvo obce.

Aktualizace plánu proběhne dle 
potřeby, nejpozději však v roce 2025.

Vážení spoluobčané, naše obec má 
již od roku 2016 zpracovaný program 
rozvoje obce, který slouží především 
jako zásobník investičních akcí a pod-
klad pro získávání dotací. V současné 
době jsme připravili návrh aktualiza-
ce tohoto programu pro období 2021 
až 2025, který najdete v příspěvku 
výše. Vaše případné komentáře či 
návrhy nám prosím zasílejte nejpoz-
ději do 10. ledna 2021 e-mailem na 
adresu urad@hrensko.cz, případně 
písemně poštou nebo nám můžete 
zavolat na telefonní číslo 412 554 021. 
Jen pro přesnost připomínáme, že do 
programu rozvoje obce nepatří opat-
ření provozního charakteru. Návrh 
aktualizovaného programu a Vašich 
připomínek bude poté diskutován, 
případně upraven a následně schvá-
len zastupitelstvem v průběhu měsíce 
ledna.

Program rozvoje obce Hřensko
aktualizace na období 2021 - 2025

▶ pokračování ze strany 4

Nebezpečný strom
Správce lesa u Suché Kameni-

ce (Lesy ČR, LS Děčín) byl ně-
kolikrát upozorňován, a to po 
dobu cca 1,5 měsíce, na velmi 
nakloněný a nebezpečný strom 
na Suché Kamenici nad vozov-
kou směrem do Hřenska, který 

ohrožoval jak provoz na silnici, 
tak vysoké elektrické napětí. 

Dne 3.11. pracovníci ČEZ a 
projíždějící řidiči ohlásili na 
Operační středisko HZS tento 
strom jako kritický. Likvidaci z 
bezpečnostních důvodů proved-

li hasiči z HZS DC a ze Hřenska. 
Jako vážně nebezpečné a ohro-
žující stromy byly v lokalitě na-
konec vytipovány stromy dva a 
hasiči byli nuceni tyto stromy z 
bezpečnostních důvodů odstra-
nit, jeden dokonce za pomo-

ci výškové techniky HZS DC. 
Vzhledem k zajištění bezpeč-
nosti silničního provozu na ko-
munikaci si situace vyžádala na 
nezbytně nutnou dobu i dočas-
né uzavření celé vozovky.
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LINKA 1221

sekund

ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN

sociálních kontaktů

kde není osobní kontakt, 
není přenos

roušky fungují,
pokud se nosí správně

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

2 m

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz


