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Řešení bezpečnostní situace v soutěskách 

V soutěskách řeky Kamenice 
v uplynulých týdnech proběhly 
přípravy na odstranění zhruba 
tří set nebezpečných souší sto-
jících ve skalnatých svazích nad 
turistickými cestami nebo pla-
vební dráhou člunů. 

K jejich pokácení správa národ-
ního parku přistupuje po vyhod-
nocení výsledků dendrologické-
ho posudku, který má k dispozici 
od prosince loňského roku. Z něj 
mimo jiné vyplynulo, že se část 
smrků odumřelých nad soutěs-
kami Kamenice po napadení lý-
kožroutem smrkovým již dostala 
do kritické fáze rozpadu.

Přesto, že soutěsky Kamenice 

jsou přírodní zónou a tedy jed-
nou z nejvíce chráněných částí 
národního parku, jsou zde zása-
hy pro zajištění bezpečnosti osob 
možné, musí však být provedeny 
velice citlivě. Myslitelná nejsou 
ani intenzivní preventivní opatře-
ní, která by naopak mohla vést ke 
zhoršení bezpečnostní situace. 

Odumřelé smrky budou po-
stupně odstraňovány během 
února a března. Ze strany sprá-
vy parku je jednoznačná snaha 
dokončit zásah před začátkem 
turistické sezóny, rychlost prací 
však v konečném důsledku bude 
záviset na terénních i povětrnost-
ních podmínkách. Ve velkém 

množství případů bude ke kácení 
nutné použít lezeckou techniku, 
případně další pomůcky pro na-
směrování pádu souší správným 
směrem.

Po dokončení zásahu budou 
soutěsky přístupné od Hřenska, 
Mezné a Hájenek. Edmundova 
soutěska tedy bude v provozu 
plně. Přístup od Soorgrundu do 
Divoké soutěsky však zůstane 
ještě po přechodnou dobu uza-
vřen. V Divoké soutěsce je pro 
toto období plánován omezený 
provoz, tedy plavba od dolního 
přístaviště k hornímu a zpět bez 
toho, aby návštěvníci vystoupili 
na břeh. 

Nastalá situace je bezpochyby 
složitá a v daných terénních pod-
mínkách nikdy nebude možné 
vyloučit stoprocentně veškerá 
rizika hrozící návštěvníkům, ale 
také pracovníkům, kteří jim po-
skytují služby. Společným cílem 
správy parku i obce je zajistit co 
nejbezpečnější podmínky pro 
návštěvníky, a to při současném 
zachování tradiční plavby sou-
těskami. Správa národního parku 
děkuje obci Hřensko za pocho-
pení situace, konstruktivní pří-
stup při jejím řešení i veškerou 
součinnost.  

Tomáš Salov
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Vážení spoluobčané, 
na úvod lednového příspěvku 

do našeho zpravodaje bych chtěl 
vám všem - hřenským obyvatelům 
a místním podnikatelům – pro 
r. 2021 popřát především pevné 
zdraví, pracovní úspěchy a rodin-
nou pohodu. 

Netušil jsem, že i v současné době 
se budu muset v krátkosti zmínit 
o stále nás obestupující pandemii 
Covid – 19, která limituje naše 
žití, útočí na nás a naše blízké a 
často výrazně narušuje ekonomic-
kou stabilitu rodin. I já se v sou-
časné době upínám k době, kdy se 
všichni, kteří o to projeví zájem, 
podrobí příslušnému očkování, 
jež prokazatelně může zvrátit 
dosavadní zdravotní nestabilitu 
společnosti. Věřte, že až tak budu 
moci časově učinit, nebudu s tím-
to lékařským zásahem váhat.

Abych vás „naladil na lepší notu“, 
chtěl bych se v krátkosti zmínit o 
skutečně krásném činu, který za 
pomoci svých přátel, v prostorách 
obce Hřensko, zrealizoval Ing. Jiří 

Holpuch, bratr našeho převozní-
ka Ing. Libora Holpucha. Ti si v 
loňském roce nad silnicí Děčín -  
Hřensko  (50 m nad domem čp. 97 
naší bývalé školy) všimli ve skále 
malého vytesaného, avšak již zce-
la zdevastovaného oltáře. Protože 
podle stop na skále však dovodili, 
že jeho součás-
tí byla dnes již 
neexistující vý-
zdoba, rozhodli 
se toto místo 
upravit do dů-
stojnější podoby. 
Po odpracování 
desítek brigád-
nických hodin 
byly tyto práce 
završeny dnem 
13. prosince 
2020, kdy za 
přítomnosti Mgr. Vladimíra Vol-
rába, faráře Církve československé 
husitské, kdy došlo k jeho oficiál-
nímu požehnání. Byl jsem potěšen 
tím, že tohoto slavnostního aktu 
jsem se mohl na pozvání Ing. Jiří-

ho Holpucha osobně zúčastnit. Při 
této příležitosti jsem přítomným 
za jejich vynaložené úsilí upřím-
ně poděkoval a pořídil několik 
fotografických záběrů, které ne-
pochybně potěší i vás. Dostalo se 
mi sdělení, že dané místo nechtějí 
veřejně propagovat, neboť z jejich 

strany toto dílo 
bylo zhotove-
no pro radost 
jim samotným, 
místní obyvate-
le a nakonec i 
pro ty, kteří na 
toto místo ná-
hodou zablou-
dí. Až budete 
mít čas, rozhod-
ně tento oltář 
navštivte, a to 
zcela pohodlně 

po schodech, které se nacházejí za 
naší bývalou školou.

Dne 12. ledna 2021 jsem, tak 
jako v loňském roce, v rámci pro-
jektu „Ježíškova vnoučata“ navští-
vil Domov pro seniory v Děčíně, 

kde jsem vedoucímu tohoto zaří-
zení Bc. Jiřímu Hatlapatkovi za 
obec Hřensko pro tamní babičky 
předal malý, ale o to kvalitnější 
dárek – dvě panenky. Ty u nich v r. 
2019 sklidily velký úspěch a jejich 
přání bylo, aby i nyní byl opako-
ván. Tento dárek jsem s ohledem 
na přetrvávající pandemii nemo-
hl osobně potřebným předat již v 
měsíci prosinci r. 2020, ale dosta-
lo se mi ujištění, že tak ošetřující 
personál okamžitě po mém odjez-
du učiní. Chci vám sdělit, že toho-
to kroku naší obce si Domov pro 
seniory velmi váží, a to již z toho 
důvodu, že obdobného počínání 
se jim ze strany Magistrátu města 
Děčín nedostává. Nepochybně též 
vaším přáním je, abychom v této 
započaté tradici i v příštích letech 
pokračovali.

Na závěr mého přispění bych 
vás chtěl informovat o tom, co pro 
Obec Hřensko je po ekonomické 
stránce rozhodující, a to o provozu 
soutěsek v letošním roce. 

OBEC HŘENSKO

▶ pokračování na straně 3
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Nepamatuji vynaložení takového 

progresivního úsilí ze strany Minis-
terstva životního prostředí a Správy 
Národního parku České Švýcarsko, 
kdy s obcí Hřensko byl naprosto 
věcně a konstruktivně řešen datum 
zahájení turistické sezony ve Hřen-
sku, vše za splnění bezpečnostních 
podmínek pro přijíždějící turisty. 
Na základě několika videokonfe-
rencí se zmíněnými subjekty došlo 
ke shodnému stanovisku, že provoz 
obou soutěsek, tedy jak Edmundo-
vy, tak Divoké, bude zahájen v so-
botu dne 27. března 2021, avšak za 
předpokladu, že nebudeme stižení 
nepředvídatelnou živelní událostí. 
Tuto zprávu vám sděluji především 
z toho důvodu, abyste se, jak místní 
občané, tak i ostatní v obci působící 
soukromí podnikatelé, mohli na za-
hájení sezony připravit.

Jistě jste obeznámeni s tím, že v 
současné době je vstup do obou sou-
těsek Odborem životního prostředí 
Magistrátu města Děčín uzavřen, 
neboť v těchto dnech a na uvedených 
místech začalo intenzivní kácení 
aktuálně kritických stromů, které 
by mohly bezprostředně ohrozit na 
životu a zdraví ty, kteří by se v pro-
storu přístupových cest do soutěsek 
pohybovali. Potud obec Hřensko se 
na této akci jak po stránce personál-

ní, tak finanční podílí, neboť naším 
bytostným zájmem je, aby turistická 
sezona byla zahájena ve zmíněném 
termínu. Pro vaši orientaci, jen v 
samotném koridoru plavební dráhy 
Edmundovy soutěsky  v délce 700 m 
dojde k pokácení 143 takto označe-
ných stromů, které částečně spad-
nou horizontálně do prostoru skal, 
avšak částečně i do plavební dráhy. 

Následně naši zaměstnanci budou 
tyto stromy postupně splavovat až k 
jezu, poté je rozřežou a za pomocí 
traktůrků dopraví do Hřenska. Jde 
o časově velmi náročnou akci, která 
by však k avizovanému datu otevře-
ní soutěsek měla být ukončena. Jistě 
mi dáte za pravdu, že dosud pře-
trvávající nepříznivé zimní počasí 
bude pro zdar této akce limitující.

Pokud jde o samotný provoz sou-
těsek, Edmundova soutěska bude 
splavná obousměrně, avšak Divoká 
soutěska, s ohledem na pokračují-
cí kácení nebezpečných stromů v 
prostoru turistické cesty od hotelu 
Mezní Louka (po modré turistické 
značce a následně po žluté turistické 
značce) až do ústí údolí Solgrundu, 
bude pouze jednosměrná, s nástu-
pem na jejím dolním přístavišti. 
Turisté tak nebudou moci vystoupit 
z lodičky na horním přístavišti a 
za poloviční jízdné se vrátí zpět na 
nástupní místo. Přijíždějící turisté ji 
budou moci navštívit cestou z obce 
Mezná (po zelené turistické značce) 
až k Meznímu můstku a poté smě-
rem k jejímu dolnímu přístavišti (po 
žluté turistické značce). Lze však vo-
lit i trasu z Hřenska, projet Edmun-
dovu soutěsku a poté volně pokra-
čovat údolím řeky Kamenice až k 
dolnímu přístavišti Divoké soutěsky. 
Chci být optimistou a očekávám, že 
tyto nepochybně důležité zásahy do 
lesního porostu v důsledku gradace 
lýkožrouta smrkového (kůrovce) 
budou završeny do konce letošní tu-
ristické sezony, abychom pak příští 
mohli zahájit nikoliv v redukova-
ném provozu, tak jako nyní. 

Ať jste zdrávi, máte se rádi a jste 
spokojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

▶ pokračování ze strany 2
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Anna Bejšovcová, Anna černá, Alena černá, Damien Havel,
Veronika Alešová, Jan Halama, Lucie Králová, Marta Vrabcová,

Pavel Frömmel, Petr Kozel

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

� �e�e�ý ži���.
Ilona Smoligová, Jiřina Podhradská, 

Vladislava Buryánková



V minulých číslech zpravodaje jsem vás po-
stupně seznamoval s pracemi zaměřenými 
na rekonstrukci interiéru našeho kostela, a 
to od okamžiku, kdy jsme dne 27. listopadu 
2019 slavnostně do zvonice umístili dva zvo-
ny, kterým předtím generální vikář Diecéze 
litoměřické Monsingnore ICLic. Mgr. Martin 

Davídek požehnal. Následné fotografie, které 
jsem v této souvislosti pořídil, jsou tak dílčími 
fragmenty dosavadního snažení obce Hřen-
sko, zaměřeného na zachování této naší kul-
turní památky, kterým kostel ve Hřensku je.

JUDr. Zdeněk Pánek

Slavnostní vysvěcení zvonů Vyzvednutí zvonů do zvonice Zkouška venkovního osvětlení

Demontáž varhan a jejich následná přeprava ze Hřenska Kontrola opravy varhan ve Valašské Bystřici Oprava a nátěr kůru

Oprava nosných prvků kůru Oprava nosných prvků kůru Broušení zábradlí a kůru v jeho horní části

Broušení a oprava kůru v jeho dolní části Instalace lešení pro výmalbu kostela Instalace hromosvodu



Rek�n���ukce k���e�� �e Hřen�ku

Restaurátor Daniel Zillich Pohled z kůru směrem k oltáři Rekonstrukce výmalby je ukončena

Příprava na položení pochozové plochy kůru Po odstranění lešení Příprava na instalaci vnitřního osvětlení

Standa Freml se svým „pavoukem“ Láďa Zdeněk a firma Kuběnský při zkoušce vnitřního osvětlení Instalace nových lustrů

Detailní pohled na oltář Pohled na zrekonstruovanou sakristii Pohled na zrekonstruovaný kůr a počátek osazování varhan

Varhanní skříň před konečným nátěrem Pohled zvenčí do interiéru kostela Oprava kostelní dlažby



Z bloku Obecní policie Hřensko 
v období od 1. do 31. ledna 2021

 Nepořádek po Silvestru
Dne 1. ledna hlídka OP Hřen-

sko provedla kontrolu veřejného 
pořádku v obci Hřensko a zjis-
tila, že komunikace vnitřního 
Hřenska je znečištěna obaly od 
petard z oslav Silvestra a navíc z 
přeplněných popelnic zvěř rozta-
hala část odpadu po komunikaci. 
Hlídka z místa provedla doku-
mentační foto a závadu na úseku 
veřejného pořádku nahlásila pra-
covníkovi obce Hřensko k od-
stranění. Současně byl pracovník 
obce požádán hlídkou OP Hřen-
sko o odvoz ojetých pneumatik  z 
místa u Suché Kamenice, kam je 
odložil neznámý pachatel.

Parkování v zákazu
Dne 1. ledna hlídka OP Hřen-

sko zjistila, že u odbočky na 
Pravčickou parkují v zákazu dvě 
vozidla. Tato byla hlídkou OP za-
blokována ke zjištění totožnosti 
řidičů a projednání přestupků. V 
odpoledních hodinách byly pře-
stupky řidičů vyřešeny v příkaz-
ním řízení pokutou na místě.

Technicky nezpůsobilé vozidlo 
znečišťující životní prostředí

Dne 2. ledna hlídka OP Hřen-
sko při kontrole veřejného po-
řádku zjistila, že po obci Hřen-
sko, směrem na Mezní Louku, 
jede řidička s vozidlem Renault 
staršího data výroby, jak jí při 
jízdě značně kouří motor z vý-
fuku. Řidička byla hlídkou OP 
zastavena a byla upozorněna na 
nepřípustnost provozování to-
hoto vozidla, které je v zoufalém 
technickém stavu a na možnost 
přivolání na místo Policii ČR, 
která má oprávnění zakázat další 
jízdu vozidla na komunikacích. 
Dále řidička hlídce OP Hřensko 
sdělila, že se  jí v zatáčce na sou-
mostí na Janov zasekl při jízdě s 
tímto vozidlem volant. Po této 
informaci od řidičky vozidla 
jsem jí doporučil, aby s vozidlem 
již nikam nejezdila a přivolala si 
odtahovou službu k přepravě vo-
zidla do servisu, což učinila.

Žádost o pomoc
Dne 2. ledna požádal hlídku o 

pomoc občan ze Hřenska z objek-
tu Přívoz ve věci jejich ztracené-

ho  psa,který má na krku známku 
s popisem Hřensko č. 300. Po půl 
hodině se hlídce OP ozval občan 
z Děčína, který se toho času na-
cházel na Labské stráni a psa tam 
nalezl. Hlídka zkontaktovala ma-
jitele psa a poté zprostředkovala 
předání psa nálezcem.

Výzva k odjezdu vozidla
Dne 3. ledna při kontrole veřej-

ného pořádku v místě vnitřního 
Hřenska hlídka OP Hřensko zjis-
tila, že zde zhoršuje průjezdnost 
modrá dodávka u polootevřené-
ho stánku p. Týny,  která byla též 
na místě. Hlídka OP učinila řidi-
či výzvu k urychlenému odjezdu 
vozidla z místa,  kde zhoršoval 
průjezdnost místní komunikace. 
Výzvě hlídky OP uposlechl. Ma-
jitelka stánku byla upozorněna 
na nemožnost případného nele-
gálního prodeje zboží ze stánku, 
což by bylo v rozporu s usnese-
ním vlády ČR o přijetí krizového 
opatření. Nikdo jiný na komuni-
kaci vnitřního Hřenska neparko-
val.

Ohrožení bezpečnosti a ply-
nulosti silničního provozu

Dne 8. ledna oznámil hlídce OP 
občan z Mezné, jedoucí směrem 
na Děčín, že na výjezdu z obce 
Hřensko visí nad komunikací 
1.třídy suchá větev stromu, kte-
rá hrozí pádem na komunikaci. 
Po prověření situace  na místě se 
hlídka spojila s jednotkou SDH 
Hřensko a ta větev odstranila.

Dopravní nehoda
Dne 12.ledna byla hlídce OP 

Hřensko nahlášena dopravní 
nehoda osobního vozidla, které 
v důsledku nepřizpůsobení rych-
losti vozidla stavu komunikace 
po silném sněžení  sjelo mimo 
komunikaci,  kde se převrátilo na 
bok. Po příjezdu na místo řidič 
vozu hlídce sdělil, že nikdo nebyl 
zraněn a že již provedl nezbytné 
kroky k vyproštění vozu odtaho-
vou službou. Po jejím příjezdu na 
místo a vyprošťování vozu hlídka 
OP krátkodobě uzavřela vozov-
ku. Poté hlídka OP provedla ur-
genci posypu vozovky Správou 
SÚS.

Situace v katastru obce
Dnešního dne 17. ledna se v 

úseku obce Hřensko směr Prav-
čická brána pohybovalo velké 
množství turistů směřujících na 
Pravčickou bránu. Parkoviště nad 
Klepáčem bylo téměř zaplněné a 
proto se hlídka  OP zaměřila na 
úsek Hřensko-Mezní Louka , 
kde docházelo k tomu, že někteří 
řidiči zde měli tendenci zapar-
kovat v zákazu stání a zastavení. 
Ty hlídka OP přesměrovala na 
parkoviště  a ostatní zablokovala 
k projednání řidičů v příkazním 
řízení pokutou zaplacenou na 
místě.

Vážný přestupek v dopravě na 
Mezní Louce

Dne 19. ledna bylo hlídce OP 
Hřensko, hned po nástupu na 
směnu, občanem jedoucím z 
Mezní Louky nahlášeno vozi-
dlo parkující v zákazu zastavení 
těsně u hranice křižovatky a tím 
ohrožuje ostatní účastníky silnič-
ního provozu a znesnadňuje řád-
ný výhled do křižovatky. Vozidlo 
bylo zablokováno a později byl 
přestupek řidiče vyřešen v pří-
kazním řízení pokutou na místě.

Přesun přenosné dopravní 
značky

Dne 22. ledna byla hlídka OP 
Hřensko požádána o přemís-
tění přenosné dopravní značky 
upozorňující řidiče na zákaz za-
stavení v prostoru  nové točny 
autobusu. Stávající točnu nelze 
využívat z důvodu bariér sněhu 
znesnadňující otáčení autobu-
su. Tato změna bude provedena 
až do ukončení zimního období 
tak, jak je obvyklé.

Vozidla parkující v zákazu  u 
odbočky pod Pravčickou

Dne 24. ledna při opakovaných 
kontrolách úseku Hřensko-Mez-
ní Louka hlídka OP Hřensko zjis-
tila, že u odbočky na Pravčickou 
parkuje pět vozidel turistů v mís-
tě, které je označeno jako zóna s 
dopravním omezením značkou 
IZ  8 a,  zákaz parkování mimo 
vyhražené parkoviště. Vzhledem 
k tomu, že v tomto místě není 
žádné vyhrazené parkoviště, vo-
zidla byla hlídkou OP Hřensko 
zablokována ke zjištění totožnosti 
řidičů a poté byly jejich přestup-
ky hlídkou vyřešeny v příkazním 
řízení pokutou na místě.

Stálá činnost strážníků OP 
Hřensko

V průběhu směn je strážníky 
kontrolováno dodržování Usne-
sení vlády ČR o přijetí krizového 
opatření.

Kontrola objektů,  zda nedošlo 
k jejich vloupání s důrazem na 
objekty obce Hřensko a to i po-
chůzkou.

Sledování sjízdnosti komuni-
kací s ohledem na včasné poža-
dování na jejich propluhování a 
posyp SÚS v souvislosti s prud-
kou změnou povětrnostních 
podmínek.

Řešení přestupků řidičů a to ze-
jména parkování v zákazu úsek 
Hřensko-Mezní Louka.

Kontrola znečištění veřejného 
prostranství v podobě odhoze-
ných odpadků a přeplněných od-
padkových košů a jejich včasné 
nahlášení četě obce Hřensko k 
jejich úklidu.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Poukázky
Tak jako v předchozích letech 

poskytne obec našim občanům 
s trvalým pobytem, trvale žijí-
cím ve Hřensku, poukázky ve 
výši 1000 Kč. 

Letos jsou poukázky do ob-
chodního řetězce Kaufland.

Poukázky je možné vyzvednout 
od 4. ledna do 30. dubna 2021, a 

to pouze v úředních dnech, pon-
dělí a středa 7.30 – 15.30.



Usnesení č. 193/2/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko určuje ově-
řovateli zápisu pana Bc. Roberta 
Mareše a pana Miroslava Smoligu a 
zapisovatelkou paní Martinu Dvo-
řákovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Kateřina Horá-
ková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 194/2/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
následující program zasedání roz-
šířený o bod č. 8 „Program rozvoje 
obce Hřensko - aktualizace na ob-
dobí 2021 - 2025“.

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu a za-

pisovatele
 3. Schválení programu jednání
 4. Schválení zápisu z jednání za-

stupitelstva
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2021
 6. Žádost o revolvingový úvěr
 7. Výjimka z vnitřní organizační 

směrnice č. 2/2019 k zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu 
na odstraňování nebezpečných 
stromů v soutěskách řeky Kameni-
ce a uzavření smlouvy o dílo

  8. Smlouvy
  9. Záměry
10. Různé
11. Závěr
12. Diskuze s občany

Program rozšířený o bod č. 8
 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu a za-

pisovatele
 3. Schválení programu jednání
 4. Schválení zápisu z jednání za-

stupitelstva
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2021
 6. Žádost o revolvingový úvěr
 7. Výjimka z vnitřní organizační 

směrnice č. 2/2019 k zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu 
na odstraňování nebezpečných 
stromů v soutěskách řeky Kameni-
ce a uzavření smlouvy o dílo

 8. Program rozvoje obce Hřen-
sko – aktualizace na období 2021 
- 2025

  9. Smlouvy
10. Záměry
11. Různé

12. Závěr
13. Diskuze s občany

Výsledek hlasování:
Pro: 5 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Kateřina Horá-
ková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 195/2/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 1/2021, jež 
tvoří nedílnou součást zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce Hřen-
sko.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Kateřina Horá-
ková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 196/2/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
zahájení jednání mezi obcí zastou-
penou starostou obce a Komerční 
bankou, a.s. o uzavření smlouvy 
o revolvingovém úvěru ve výši 
6.000.000,- Kč s předpokládanou 
splatností 30. září 2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Kateřina Horá-
ková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 197/2/2021: Zastupi-
telstvo obce Hřensko schvaluje vý-
jimku z vnitřní organizační směr-
nice č. 2/2019 k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu pro uza-
vření smlouvy o dílo na odstraňo-
vání nebezpečných stromů v sou-
těskách řeky Kamenice a smlouvy 
o dílo na tzv. pomocné práce.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Kateřina Horá-
ková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 198/2/2021: Zastupi-
telstvo obce Hřensko schvaluje:

a) smlouvu o dílo na kácení ne-

bezpečných stromů pomocí ho-
rolezecké techniky za 750,- Kč bez 
DPH za hodinu

b) smlouvu o dílo na pomocné 
práce při a po kácení nebezpečných 
stromů (jištění horolezce, úklid po 
kácení) v sazbě 171,- Kč bez DPH 
za hodinu se zhotovitelem Kar-
lem Slivkou, ml. sídlo Všemily čp. 
67, Jetřichovice, IČO: 68986599 a 
pověřuje starostu obce podpisem 
obou smluv o dílo. 

Výsledek hlasování:
Pro: 5 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Kateřina Horá-
ková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 199/2/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
Program rozvoje obce Hřensko - 
aktualizace na období 2021 - 2025.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Kateřina Horá-
ková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
Bc. Robert Mareš, místostarosta

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 10. února 2021 od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

ÚŘEDNÍ HODINY 
OZNÁMENÍ PRO OBČANY

Úřední hodiny pro styk s veřejností:
pondělí a středa 7.30 – 15.30

Vzhledem k minimalizaci rizika šíření onemocnění COVID-19 
obecní úřad dle nařízení vlády a prodloužení Nouzového stavu 
upřednostňuje i nadále písemnou a elektronickou komunikaci.

Bezhotovostní platby na účet obce: 43-8645470217/0100
(Do poznámky pro příjemce uvádějte, čeho se platba případně 

týká.)

Jsme vám k dispozici na tel. číslech a e-mailových adresách.

Kontakty:

OBECNÍ ÚŘAD:  412 554 021

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta obce 
tel.: 602 650 903, e-mail: urad@hrensko.cz

Diana Vojtíšková, vedoucí veřejné správy 
tel.: 773 636 850, e-mail: urad@hrensko.cz

Robert Drnovec, vedoucí hospodářské správy
tel.: 775 862 532, e-mail: drnowec@seznam.cz

Ing. Štěpánka Kubátová, účetní 
tel.: 704 730 180, e-mail: kubatova@hrensko.cz

Martina Dvořáková, pokladní 
tel.: 775 401 788, e-mail: dvorakova@hrensko.cz

Děkujeme za pochopení.

    JUDr. Zdeněk Pánek  
    starosta obce, v. r.
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Pád d�p���níh� �e��d��
Zapomenutá tragedie:

Na konci II. světové války, 
přesně 10. března 1945 po třetí 
hodině ranní, narazil dopravní 
letoun německé armády Ju 52 
do Stříbrných stěn nad Hřen-
skem ve směru do Německa. 

Příčinou havárie byla zřejmě 
námraza na povrchu letounu, 
který letěl ve směru od České 
Kamenice do Drážďan a „nepře-
houpl“ se přes skalní hřeben.

Po rozsáhlém pátrání v trase 
letu byly nalezeny trosky až 11. 
března večer a to i přesto, že 
nedaleko na vrchu Winterberg 
byla stálá německá vidová a me-
teorologická hláska.

Dopravní letadlo patřilo k I. 
transportní skupině - 3.letce a 
s největší pravděpodobností se 
podílelo na záchranných misích 
do obležené Wroclavi v dnešním 
Polsku.

Podle údajů české organizace 
Severočeský letecký archiv, při 

havárii zahynula celá posádka 
poddůstojníci Kurt Einfeldt, 
Kurt Krausslich, Adam Vaupel a 
Fritz Neuffer. Vojáci byli bezpro-
středně pohřbeni na hřbitově ve 
Hřensku. Zásadní trosky letadla 
byly sneseny až po válce, ale ješ-
tě v roce 2010 zde badatelé našli 
další trosky, dokonce i vrtuli.

Poznámka k Ju 52:
- stroj Junkers 52 vznikl koncem 

dvacátých let minulého století 
jako dopravní letoun pro Luf-
thansu. Již v samém začátku se 
s ním počítalo pro další využití 
v armádě. Stroj charakterizuje 
trup z vlnitého plechu a tři mo-
tory, kdy jeden je umístěn v cen-

trálním nose letadla. Známé jsou 
snímky s Hitlerem, který jej vyu-
žíval ve volební kampani.

- to, co byla za II. světové vál-
ky pro spojenecké vojáky Dakota 
DC 4, bylo dopravní letadlo Ju 52 
- přezdívané Tante JU pro němec-
ké vojáky. Tante Ju se podílely na 
zásobování Stalingradského kot-
le, Afrikakorpsu i invazi na Kré-
tu. Byl to sice pomalý, ale velmi 
spolehlivý stroj.

- po válce několik strojů létalo v 
barvách Čs. aerolinií.

- obyvatelé Hřenska a Mezné 
mohli vidět Ju 52 přímo v letu. 
Před 4 lety se Tante Ju ze Švý-
carska účastnila leteckých dnů v 
Pardubicích a stroj při té příleži-
tosti podnikl tři vyhlídkové lety 
k Pravčické bráně. Později stroj 
havaroval v Alpách a posádka 
zahynula.

Ostrostřelci z Mezné

Představte si, že se narodíte v roce 1900...
Když je ti 14 let, začíná světová válka a končí to, když máš 18 s 22 miliony mrtvých.

Krátce poté světová pandemie, chřipka zvaná‚ „španělská“, zabíjí 50 milionů lidí.  Vyjdeš z toho ven živý a bez úhony, je ti 20 let.

Pak ve 29 letech přežijete globální ekonomickou krizi, která začala kolapsem newyorské burzy, která způsobuje inflaci, 
nezaměstnanost a hladomor.

V 33 se nacisté dostávají k moci.

Je ti 39, když začíná druhá světová válka a končí, když je ti 45. Během holocaustu (Shoáh) zemřelo 6 milionů Židů. Celkem přes 
60 milionů mrtvých.

Když je vám 50, začíná korejská válka.

Když je vám 64, válka ve Vietnamu začíná a končí, když vám je 75.

Miminko narozené v roce 1985 si myslí, že jeho prarodiče přeživší různé války a katastrofy nemají ponětí, jak těžký život je.

 Chlapec narozený v roce 1995 a kterému je dnes 25 let si myslí, že je konec světa, když jeho balíček z Amazonu trvá doručit 
déle než tři dny, nebo když nedostane více než 15 ‚ „To se mi líbí‘‘ pro zveřejnění foto na Facebooku nebo Instagramu...

 V roce 2020 mnozí z nás žijí v pohodlí, máme doma přístup k různým zdrojům zábavy a často jich máme víc, než potřebujeme.

 Ale lidi si stěžují... na všechno.  Přesto mají elektřinu, telefon, jídlo, horkou vodu a střechu nad hlavou.

 Nic z toho v minulosti neexistovalo.

 Lidstvo ale přežilo mnohem vážnější okolnosti a nikdy neztratilo radost ze života.

 Možná je čas být méně sobecký, přestat si stěžovat a brečet. 


