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OBEC HŘENSKO

3 / NÁRODNÍ PARK
 

dOČASNĚ uZAvŘENÉ tuRIStIcKÉ tRASy NA úZEMÍ 
NÁROdNÍHO PARKu ČESKÉ švýcARSKO
Ochrana před možným pádem lýkožroutem napadených stromů 
vedla správu NP k  uzavření částí nekterých turistických tras. 
Většina však zůstává veřejnosti i nadále přístupná.

6 / HISTORIE
KRONIKA OBcE 
HŘENSKO: 
Přinášíme vám další část 
kroniky sepsané a ilustrované 
panem Adamcem...

AKtuálNí
iNfORmACE

Nenápadná pozoruhodnost v kaňonu labe
Koncem dubna letošního roku 

se v kaňonu Labe podařilo za-
znamenat přítomnost kavek 
obecných. 

Jedná se o druh, který v minulos-
ti z CHKO Labské pískovce a Ná-
rodního parku České Švýcarsko 
prakticky zcela vymizel. Poslední 
hnízdění proběhlo před více než 
50 lety. S kavkami se dnes setkává-
me spíše na opačném konci regi-
onu národního parku, jedná se o 
„městské“ populace v Rumburku, 
Jiříkově a Varnsdorfu. Nepravidel-
ně se lze s kavkami setkat ještě v 
Rybništi, Doubici, Jiřetíně a Děčí-
ně, kde se vyskytnou nepravidelně 
jednotlivé páry cca jedenkrát za 
10 let. V Saském Švýcarsku hníz-
dí kolonie cca 20 párů na skalách 
nad Schmilkou. Budeme držet 
palce, aby kavky zahnízdily i zde v 
labském kaňonu, zatím to vypadá 
nejméně na jeden pár. Kavka obecná v kaňonu Labe, duben 2021.                        Foto: Václav Sojka
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Vážení spoluobčané,
turistická sezona ve Hřensku je 

zahájena. První návštěvníci Ed-
mundovy soutěsky se na pramici k 
naší srubové chatě projeli na Velký 
pátek 5. dubna t.r., avšak za velmi 
špatného počasí, které nás prová-
zelo prakticky po celý uplynulý mě-
síc. Dokladem toho je skutečnost, 
že jsme přepravili 1 709 turistů a 
na našich parkovištích stálo 510 
motorových vozidel. Jde o malá 

čísla, ale dobré je, že Edmundovu 
soutěsku máme zprovozněnou, byť 
za enormního úsilí našich pracov-
níků, kterým chci z tohoto místa 
za jejich agilnost co nejupřímněji 
poděkovat. Nyní bych si přál, aby 
špatné počasí bylo „již za námi“ 
a ve větším počtu jsme mohli při-
vítat přijíždějící turisty. Je logické, 
jak nám ukazuje statistika, že cel-
kové počty se zvětší až v době, kdy 
k nám budou moci přijíždět ná-

vštěvníci z Německa. Pokud jde o 
Divokou soutěsku, tak ta je dosud 
z důvodů intenzivního kácení ne-
bezpečných stromů uzavřena. Jak-
mile bude průchodná a plavba po 
ní bude bezpečná, okamžitě Vás 
budu informovat.  

V minulých dnech jsem na rad-
nici přijal dva významné hosty. 
Prvním z nich byl ředitel Krajské-
ho ředitelství Lesy České republiky 
ing. Pavel Rus. Velmi podrobně 

jsme probírali aktuální situaci v 
našem regionu, se zaměřením na 
likvidaci kůrovcové kalamity, která 
nás společně velmi tíží. V této sou-
vislosti jsme se v hrubých rysech 
dohodli na zásadách vzájemného 
řešení a informovanosti navenek 
vůči našim spoluobčanům a na 
vytvoření odborné pracovní sku-
piny, která by se k nastalé situaci 
kvalifikovaně vyjadřovala.

▶ pokračování na straně 2

Sdělujeme tímto občanům, 
že od soboty 8.5.2021 od 9.00

bude zahájen provoz v Divoké soutěsce.



Druhým z nich byl primátor 
města Děčína ing. Jiří Anděl, CSc. 
Vzájemně jsme se radili, jakým 
optimálním způsobem rozšířit 
spolupráci mezi Děčínem a Hřen-
skem, pokud jde o prolínání k nám 
přijíždějících turistů a jakým způ-
sobem jejich pobyt zde zatraktiv-
nit. Nabízí se řešení vypracování 
„Dohody o spolupráci a partner-
ství“, v níž by tyto prvky byly ve 
vyváženém rozsahu specifikovány 
tak, aby z ekonomického hlediska 
byly prospěšné pro obě strany. 

V pátek dne 30. dubna 2021 
jsem od společnosti Jaroslav Sta-
vinoha-varhany s.r.o., Valašská 
Bystřice převzal mistrovsky od-
vedenou práci, spočívající v do-
končení restaurování kostelních 
varhan. Jsem rád, že se tak stalo 
i za přítomnosti PhDr. Víta Hony-
se, vedoucího oddělení specialistů 
Národního památkového ústavu, 
Územního odborného pracoviště 
Ústí nad Labem, jenž z erudova-
ného hlediska mohl nejlépe po-
soudit jejich konečný stav. Mohu 
říci, že nešetřil chválou nad tímto 
předávajícím dílem a Jaroslavu 
Stavinohovi uznale poděkoval. Je 
třeba si uvědomit, že hřenský kos-

tel je kulturní památkou, proto ja-
kýkoliv „zásah“ do jeho interiéru 
je pod zvýšenou kontrolou zdej-
šího památkového ústavu. Když 
jsem si mohl v krátkosti poslech-
nout jejich zvuk a celkový rejstří-
kový rozsah, v okamžiku, kdy na 
ně hrál Max Kaiser, profesionální 
hudebník, tak již nyní se těším, 
až i vy zde budete při nejbližší 
produkci přítomni. Až se tak sta-
ne, pak i vy budete pyšní, že jste 
se této historické chvíle pro obec 
Hřensko dočkali a že zde žijete.

Na základě zastupitelstvem 
schváleného „Programu rozvoje 
obce Hřensko na období 2021 až 
2025“ se pro naše občany, příp. 
chalupáře, nabízí řešení vypra-
cování územního plánu, který 
dosud nemáme přijatý. Je tak na 
vás, abyste obecnímu úřadu sděli-
li, kdo má zájem své plochy zahr-
nout do územního plánu obce pro 
stavby bytové, rekreační, občanské 
nebo jiné. Pro tento případ obci 
doručte výpis z katastru nemovi-
tostí, snímek z pozemkové mapy 
a minimálně kladné stanovisko 
Správy Národního parku České 
Švýcarsko a CHKO Labské pís-
kovce, které by obsahovalo jejich 
souhlas s požadovanými stavba-

mi. Teprve poté, co bychom tak-
to získali kladné reference, mohli 
bychom přikročit k jeho postupné 
realizaci. Apeluji na vás s žádostí, 
abyste své případné požadavky na 

obecní úřad doručili nejdéle do 
konce měsíce července t.r.

Ať jste zdraví, máte se rádi a jste 
spokojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

������ ��������
▶ pokračování ze strany 1

V sobotu 17. dubna proběhl ve Hřensku sběr nebezpečného a objemného odpadu z domácností.                 



informace k dočasně uzavřeným turistickým trasám na území 
Národního parku České Švýcarsko

Z důvodu vysokého nebezpečí 
pádu smrkových souší, odum-
řelých v důsledku dlouhodo-
bého sucha a následného napa-
dení lýkožroutem smrkovým, 
byla správa NP nucena dočasně 
uzavřít některé značené turis-
tické trasy na území národního 
parku. 

Ve spolupráci s Klubem čes-
kých turistů aktuálně hledáme 
možnosti, jak aspoň na některé v 
tuto chvíli uzavřené cesty umož-
nit v co nejbližší době návrat 
návštěvníků (např. dočasnou 
přeložkou značené trasy, vyzna-
čením obchůzné trasy apod.).

Ačkoliv se jak v Zákoně o 
ochraně přírody a krajiny, tak 
v Lesním zákoně uvádí, že ná-
vštěvníci vstupují do lesů, resp. 
do národního parku na vlastní 
nebezpečí, musí správa NP jako 
vlastník pozemků dbát o bez-
pečnost návštěvníků, a to ze-
jména na značených turistických 
cestách. Na druhou stranu musí 
správa NP také zajistit péči o 
cennou přírodu národního par-
ku, včetně ochrany samovolných 
přírodních procesů a ochrany 
tzv. podmáčených smrčin vy-
skytujících se v údolích, kterými 
však často vedou právě značené 
turistické trasy. Abychom byli 
schopni naplnit oba tyto v zásadě 
protichůdné požadavky, nezbývá 
nám než v některých případech 
přistoupit ke kompromisnímu 
řešení, kterým je právě dočasné 
uzavírání některých turistických 
tras.

Děkuji vám za pochopení při-
jímaných opatření, jejichž cílem 
je ochrana životů a zdraví ná-
vštěvníků a místních obyvatel a 
zároveň ochrana unikátní příro-
dy národního parku. O dalším 
vývoji vás budeme samozřejmě 
průběžně informovat.

Zároveň bych chtěl zdůraznit, 
že hlavní turistické atrakce ná-
rodního parku, jako např. lo-
dičky v soutěskách Kamenice, 
Pravčická brána, Jetřichovické 
vyhlídky, Dolský mlýn, Česká 
silnice nebo Kyjovské údolí, zů-
stávají i nadále přístupné.

Ing. Pavel Benda, Ph.D.,
ředitel Správy NP České Švýcarsko
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P íloha .1 

P ehled aktuáln  uzav ených turistických tras (stav k 23.4.2021): 

. Trasa Poznámka 
1 Mezní Louka - Dubák lze obejít po zelené TZT a cyklotrase . 3030 
2 Panenská jedle – Hadí pramen v etn  odbo ky k erné brán  
3 Píse ná brána – Vl í potok v etn  odbo ky k Brtnickému hrádku 
4 U Vl í desky – Niedermühle p echod do NP Saské Švýcarsko 
5 Hájenky – Mezní m stek  
6 Mezní Louka – Vysoká Lípa lze obejít po cyklotrase . 3030 a dále po ervené 

TZT 
7 Divoká sout ska – Soorgrund  
8 H ebec – erná brána odbo ka  
 



Usnesení č. 200/3/2021:  Za-
stupitelstvo obce Hřensko určuje 
ověřovateli zápisu paní Alenu Pa-
čákovou a paní Kateřinu Horáko-
vou a zapisovatelkou paní Marti-
nu Dvořákovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 201/3/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
následující program zasedání:

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu a 

zapisovatele
  3. Schválení programu jednání
  4. Schválení zápisu z jednání 

zastupitelstva
  5. Rozpočtové opatření č. 

2/2021
  6. Schválení Povodňového plá-

nu obce Hřensko
  7.  Úprava Programu rozvoje 

obce Hřensko – aktualizace na 
období 2021 - 2025

  8. Smlouvy
  9. Záměry 
10. Různé
11. Závěr
12. Diskuze s občany
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 202/3/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 2/2021, 
jež tvoří nedílnou součást zápisu 
ze zasedání zastupitelstva obce 
Hřensko.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 203/3/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
Povodňový plán obce Hřensko, 
jež tvoří nedílnou součást zápisu 
ze zasedání zastupitelstva obce 
Hřensko.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 204/3/2021: Zastupi-
telstvo obce Hřensko mění usne-
sení zastupitelstva obce Hřensko 
ze dne 10. 2. 2021 č.: 199/2/2021 
tak, že schvaluje úpravu Progra-
mu rozvoje obce Hřensko – ak-
tualizace na období 2021 - 2025, 
jež tvoří nedílnou součást zápisu 
ze zasedání zastupitelstva obce 
Hřensko.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 205/3/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
prodej pozemku p. p. č. 1/7, k. ú. 
Mezná Hřenska, o výměře 50 m2, 
za kupní cenu 15.411,- Kč dle zna-
leckého posudku č.: 5290-206/19 
Mgr. Oty Zemana a interního 
předpisu č. 2 z 29. března 2021 
kupujícím manželům RNDr. Lu-
bomíru Parohovi a RNDr. Jarmi-
le Parohové, bytem Mezná 81, a 
pověřuje starostu obce uzavřením 
kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 206/3/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
prodej pozemků:

a) p. p. č. 190/2, k. ú. Hřensko, o 
výměře 92 m2

usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 31. března 2021 od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

N���zenin�
� k�ě�nu
n���zenin� �����í:

Hana Frišová, Mba Oliver Ibe, Petra davis, Jarmila Marešová, 
Zdeňka Čílová, Miroslav vrabec, Jan Košík, Jiří Barcal, 

Pavel trázník, david vacuška, Zbyšek Rychtařík, Antonín vobora,
Lucie Neumanová, Jitka dařbujanová, Ivan Mareš, Patrik Poch,
Jana toušová, Marie šalmanová, david Backa, dita Zárubová

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

� �e�e�ý ži���.
Pavel Hruška, 

Antonín Podaný



usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 31. března 2021 od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

b) p. p. č. 361/6, k. ú. Hřensko, o 
výměře 4 m2

c) st. p. č. 259, k. ú. Hřensko, o 
výměře 2 m2

d) st. p. č. 260, k. ú. Hřensko, o 
výměře 14 m2

za celkovou kupní cenu: 30.702,- 
Kč dle znaleckého posudku č.: 
5290-206/19 Mgr. Oty Zemana a 
interního předpisu č. 2 z 29. břez-
na 2021 manželům Lubomíru 
Touškovi a Vladimíře Touškové, 
bytem Hřensko 121 a pověřuje 
starostu obce uzavřením kupní 
smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 207/3/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
prodej pozemků:

a) pozemek p. č. 124/3, k. ú. 
Mezná u Hřenska o výměře 534 
m2

b) pozemek p. č. 99/2, k. ú. Mez-
ná u Hřenska o výměře 69 m2

c) pozemek p. č. 98/3, k. ú. Mez-
ná u Hřenska o výměře 298 m2

za celkovou kupní cenu: 87.979,- 
Kč dle znaleckého posudku 
č.:5290-206/19 a č.: 5293-209/19 
Mgr. Oty Zemana a interního 
předpisu č. 2 z 29. března 2021 
kupujícímu Romanu Pluháčko-
vi, bytem Mezná 80 a pověřuje 
starostu obce uzavřením kupní 
smlouvy.

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Alena Pačáková, Kateřina 
Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 1 - Roman Pluháček

Usnesení č. 208/3/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
prodej pozemku p. č. 144/15, k. ú. 
Hřensko, o výměře 93 m2, za kup-
ní cenu 27.129,- Kč dle znalecké-
ho posudku č.: 5290-206/19 Mgr. 
Oty Zemana a interního předpisu 
č. 2 z 29. března 2021 kupujícímu 
Karlu Mackovi, bytem Hřensko 
43 a pověřuje starostu obce uza-
vřením kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Usnesení č. 209/3/2021: Zastu-

pitelstvo obce Hřensko schvalu-
je pronájem části pozemku p. č. 
221/2, k. ú. Mezná u Hřenska, o 
výměře 400 m2, v rozsahu vyme-
zeném šrafováním v katastrální 
mapě tvořící přílohu usnesení, za 
cenu nájemného na rok 4.200,- 
Kč dle znaleckého posudku č. 
1188-093a/2020 Ing. Zdeňka Je-
šety nájemcům Janu Vojtíškovi a 
Dianě Vojtíškové, bytem Mezná 
76 a pověřuje starostu obce uza-
vřením smlouvy o pronájmu.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 210/3/2021: Zastu-

pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
pronájem pozemku p. č. 348/19, 
k. ú. Hřensko, o výměře 44 m2, 
za cenu nájemného na rok 1.100,- 
Kč dle znaleckého posudku č. 
1190-095a/2020 Ing. Zdeňka Je-
šety nájemci Janu Peckovi, bytem 
Hřensko 119 a pověřuje starostu 
obce uzavřením smlouvy o pro-
nájmu.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 211/3/2021: Zastu-

pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
koupi pozemku:

a) p. p. č. 350/94, k. ú. Hřensko o 
výměře 150 m2

b) p. p. č. 358/6, k. ú. Hřensko o 
výměře 10 m2

c) p. p. č. 374/17,k. ú. Hřensko o 
výměře 22 m2  

od prodávajícího Mgr. Miroslava 
Chadta, bytem Cihlářova 629/19, 
Kamýk, Praha 4 za kupní cenu ve 
výši 2.000 Kč a pověřuje starostu 
obce uzavřením kupní smlouvy. 

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 212/3/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko vyhlašu-
je záměr pronajmout nebytové 
prostory dámských a pánských 
WC a vedlejší obslužné místnosti 
o velikosti 7,5 m2 nacházejících 
se v podchodu pod silnicí číslo 

I/62 na pozemku p. č. 350/2, k. 
ú. Hřensko při vstupu k převozu 
Hřensko – Schöna přes řeku Labe 
a to včetně nebytových prostor v 
podchodu pod uvedenou silnicí. 

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 213/3/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
texty do obecní kroniky za rok 
2020, které jsou nedílnou součástí 
zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce Hřensko. 

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
Bc. Robert Mareš, místostarosta
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Přinášíme vám další část kroniky sepisované a ilustrované od 
roku 1973 panem Jiřím Adamcem...


