
6 / VÝLET
VÝLET DO VINAŘSTVÍ
VELKÉ ŽERNOSEKY: 
OÚ Hřensko pořádá již popáté 
pro občany Hřenska a Mezné 
výlet na ochutnávku vín.

4 / POŠTA
pObOčKA čESKÉ pOšTY 
VE hŘENSKu měNÍ 
z pROVOzNÍch DůVODů 
DOčASNě OTEVÍRAcÍ 
DObu

ZPRAVODAJ
INFORmAčNÍ měSÍčNÍK hŘENSKA A mEzNÉ
VYDÁVÁ OBEC HŘENSKO V NÁKLADU 200 VÝTISKŮ § ZDARMA § ROČNÍK XII § ČÍSLO 9/2021 § září 2021 § www.hrensko.cz

OBEC HŘENSKO

3 / ODPADY
SběR NEbEzpEčNÝch 
A ObJEmNÝch ODpADů 
z DOmÁcNOSTÍ: 
Ve Hřensku a Mezné se 
uskuteční v sobotu 2. října.

OZNámENí O POčtu A SíDlE 
VOlEBNíCH OKRSKů

Volby do Parlamentu České republiky - Poslanecké sněmovny 
konané na území České republiky dne 8. a 9. října 2021 

                                                   
Starosta obce Hřensko podle § 14c odst. 4 písm. f) zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“) 

o z n a m u j e:
Sídlo konání: na obecním úřadě v č. p. 71 

Počet volebních okrsků:1

Ve Hřensku, dne 16. srpna 2021             JUDr. Zdeněk Pánek, starosta obce Hřensko  

6 / NÁRODNÍ PARK
DNY LESNÍch ŘEmESEL 
u DOLSKÉhO mLÝNA: 
Návštěvníci NP se mohli 
seznámit s řadou starých 
lesních řemesel.

mezenský konec léta
V sobotu 28. srpna se i přes ne-

příznivé srpnové deštivé počasí 
sešli v 18 hodin Mezňáci na roz-
loučení s létem. 

Tentokrát ho představovala Ka-
rolínka od Tomášků a přivezl ji na 
ozdobeném tradičním vozíku její 
bratranec Zdeněk. Občany a děti, 

kterých bylo velmi málo, protože 
se jejich rodiče zalekli nepříznivého 
počasí, přivítal předseda osadního 
výboru Vláďa Zdeněk a samotné 
léto pak i starosta obce Zdeněk Pá-
nek. Po přivítání podělila Karolín-
ka přítomné děti cukrovinkami a 
předala jim také frkačky, za jejichž 

zvuku ji i s rodiči vyprovodili z 
obce. Ukázalo se, že pečlivá přípra-
va se vyplatila, stany byly zakryty 
bočními plachtami a ty ochránily 
přítomné před mírným deštěm. 
Vhod přišlo i připravené občerst-
vení, mimo nápojů i opékání vuřtů 
na malé hranici. Oslavy, tak jako 

vítání léta v červnu, se účastnili i 
turisté, kteří zde byli na dovolené. 
Okolo 24. hodiny byl již v obci klid. 
Děkujeme sponzorům, kteří zajistili 
občerstvení a vuřty a také těm, kteří 
se podíleli na přípravě stanů, lavic a 
stolů na počátku a konci oslavy. Na 
shledanou příště.



Narozeniny v září
oslaví:

Ladislav Friš, zdeňka Rajmanová, Jiří Lang, 
Daniela Klímová, martin Dařbujan, 

Vladimír barančík, Karel Loun, 
Lubomír Toušek, Vlastimil pačák, 

Jiří Neuman, petr Ihnaťuk, Tereza pavlíková,
petr mejtzký, petr Salač, Jan Vojtíšek

Oslavencům přejeme 
pevné zdraví a veselý život.

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle našeho zpravoda-

je jsem si „postěžoval“ na nepřízeň 
počasí a skutečnost, že návštěvnost 
v našich soutěskách klesá i z důvodu 
uzavření turistické cesty od Solgrun-
du po galeriích k hornímu přístaviš-
ti Divoké soutěsky, která pro svoje 
kouzlo a líbeznost byla v minulosti 
přijíždějícími návštěvníky hojně na-
vštěvována. Proč je tomu tak i nyní, 
nepochopím, již proto, že těžební 
práce v daném úseku, spojené s od-
straňováním nebezpečných stromů, 
nepokračují a nedostalo se mi ani 
nejzákladnějších informací, kdy se 
tak stane. Od zahájení turistické se-
zony k 31. srpnu t. r. naše soutěsky 
navštívilo 149 573 turistů, což je ve 
srovnání s loňským rokem o 63 005 
návštěvníků méně a na našich par-
kovištích bylo zaparkováno 21 427 
motorových vozidel, což je ve srovná-
ní s loňským rokem o 5 156 motoro-
vých vozidel méně. Nepochybně i vy 
jste shodného názoru jako já, že jde 
o alarmující čísla, která se negativně 
promítají do ekonomiky obce a limi-
tují nás v přijatých záměrech splnit 
naše předsevzetí aktivně zvelebovat 
soutěsky a život v samotné obci. Podle 

předpovědí se má počasí „umoudřit“ 
a údajně nás až do konce měsíce září 
t. r. čeká krásné „babí léto“. Pokud 
tomu tak bude, tak jenom dobře, ne-
boť jedině pro tento případ můžeme 
očekávat zvýšení počtu přijíždějících 
turistů a docílení naplánovaných fi-
nančních příjmů.

A nyní něco 
radostnějšího. V 
průběhu měsíce 
října t. r. dojde 
ke slavnostnímu 
otevření našeho 
kostela, jehož 
generální oprava 
je završena. Kdy 
se tak stane a ja-
kým způsobem 
tak bude učině-
no, nyní řeším 
s generálním vikářem Diecéze lito-
měřického biskupství Mons. ICLic. 
Mgr. Martinem Davídkem. Zřejmě 
by se mělo jednat o slavnostní mši, 
které by mělo předcházet poděková-
ní konkrétním podnikatelům a před-
stavitelům právnických osob, kteří 
se rozhodující mírou na této akci 
podíleli. Potud budete s dostatečným 
časovým předstihem informováni. 

Na konci měsíce září t. r. bude 
dokončeno restaurování „Pomníku 
obětem 1. světové války“ na Mezné, 
v prostoru odbočky ke hřbitovu. Již 
nyní si můžete prohlédnout dokon-
čující opravu základního pylonu, na 
jehož vrchol bude umístěna říšská or-

lice, vyhotovena 
z trachytu, vážící 
250 kg. Celý ten-
to pomník bude 
zahalen až do 
soboty 9. října do 
10 hod., kdy tento 
čas místní ostro-
střelci památník 
slavnostně od-
halí. Rozhodne-
te-li se tuto akci 
podpořit osobní 
účastí, učiňte tak, 

budete vítáni. Pouze na připomenutí 
– z 80 % tuto akci financuje Minis-
terstvo obrany České republiky.

V neposlední řadě bych vás chtěl 
informovat o tom, že dne 12. srpna 
t. r. jsem se se zástupcem Správy Ná-
rodního parku České Švýcarsko na 
Státním fondu životního prostředí 
v Praze zúčastnil jednání se zamě-
řením na možnost financování pro-

jektové přípravy a projektu nových 
rybích přechodů na řece Kamenici 
a v té souvislosti též na generální 
rekonstrukci jezů jak v Divoké, tak 
Edmundově soutěsce. Společně bylo 
deklarováno, že funkčnost nových ry-
bích přechodů má úzkou návaznost 
na radikální opravu jezů, s jejichž 
nepropustností naši zaměstnanci 
každoročně „bojují“. Lze důvodně 
očekávat, že nositelem dotace na tuto 
akci, včetně zadání projektové doku-
mentace, by se stal zdejší národní 
park, jenž by na ní pravděpodobně 
získal 100 % finanční podporu za 
situace, pokud by byla v souladu s 
jeho Plánem péče, příp. zásadami 
péče o národní park. Tuto cestu, kdy 
výhradním garantem a investorem 
tohoto projektu by se stal Národní 
park České Švýcarsko, by naše obec 
nepochybně uvítala, zvláště za situa-
ce, že očekávané investice na realiza-
ci tohoto projektu se blíží 90 mil. Kč. 
Kdy se tak stane, neumím odhad-
nout, avšak faktem je, že potud nás 
čeká dlouhá a trnitá cesta.

Ať jste zdraví, máte se rádi a jste 
spokojeni. 

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

�lov�o starosty

OBEC HŘENSKO

své jubileum oslaví: 
Otmar Rolínek a Roman Pluháček

Starosta JUDr. Zdeněk Pánek poblahopřál k významnému životnímu jubileu panu Otmaru 
Rolínkovi z Mezné.



Hnízdění čápů černých letos trvalo mimořádně dlouho
Doba hnízdění čápů černých 

se v letošním chladném a deš-
tivém roce mimořádně protáh-
la. 

Čápi za obvyklých okolností 
hnízdí nejdéle do konce červen-
ce. Letos si však mláďata dala na 
čas a poslední opustila hnízdo v 
kaňonu Labe až 15. srpna. Ty z 
čapích párů, které si letos daly 
na čas, měly také lepší hnízdní 
výsledky. Hnízdo v národním 
parku nedaleko Hřenska opus-
tila mláďata dvě, z hnízda v Ná-
rodní přírodní rezervaci Kaňon 
Labe dokonce tři. 

Čáp černý.  Foto: Václav Sojka

 
 

 
Technické služby D ín a.s. . D ín III, B ezová 402, PS  405 01 

Tel. 493 645 020 . E-mail tsdecin@mariuspedersen.cz . www.mariuspedersen.cz 
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 772 . I  64052257 

 

OBEC 

H ENSKO, JET ICHOVICE, SRBSKÁ KAMENICE 
 

ve spolupráci s Technickými službami D ín a.s. provedou BEZPLATNÝ 
 

SB R NEBEZPE NÝCH A OBJEMNÝCH  
ODPAD  Z DOMÁCNOSTÍ 

V sobotu 2. íjna 2021  
H ensko 

Náb eží u autobusové zastávky......................................................................................... 7:30 – 7:45 
„Ohrada“ .......................................................................................................................... 7:50 – 8:30 
U autobusové zastávky „H ensko st ed“ ........................................................................... 8:35 – 8:45 
Horní H ensko – u panelák .............................................................................................. 8:55 – 9:05 
Mezná – autobusová zastávka .......................................................................................... 9:20 – 9:35 
Mezní louka – parkovišt  za hotelem................................................................................ 9:45 – 10:00 
 
Co lze odevzdávat ?  
Nebezpe né odpady: nap . zbytky barev, edidla, p ípravky proti šk dc m a na ochranu rostlin, hnojiva a další 
chemikálie, vyjeté motorové oleje, brzdová kapalina (vše v etn  obal ), olejové filtry, zne išt né textilie, 
autobaterie, vybité baterie (mono lánky, tužkové baterie..), zá ivky, lednice, televize,…… 
Objemné odpady: nábytek, koberce, aloun ní a také elektronická za ízení, železný šrot, pneumatiky pouze 
osobní bez disku! 

!!! POZOR !!! 
Nelze odevzdávat stavební su , lepenku, eternit, veškeré autodíly, pneumatiky nákladní  

a traktorové, heliové bomby, plynové bomby, bomby na svá ení, vy azené léky!!! 
Odpady nelze na stanovištích voln  odkládat. 

 



Pláckaři 94 opět v soutěskách

Dne 28.srpna se uskutečnil pochod Pláckařů a jejich rodinných příslušníků do soutěsek. 
Starosta obce zaujal všechny zúčastněné znalostmi z historie soutěsek. Děkujeme touto cestou 
panu Pánkovi za neopakovatelný zážitek a těšíme se na další setkání.

Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou 
dobu, tj. od 06. 09. 2021 –  30. 09. 2021 z provozních důvodů.

Pošta Hřensko: Dočasná změna 
hodin pro veřejnost

Upravená otevírací doba provozovny:
Den v týdnu Standardní HpV / Původní HpV Dočasné HpV / Upravené HpV
06.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 13.00 – 16.00
07.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 08.00 – 11.00
08.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 13.00 – 16.00
09.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 08.00 – 11.00
10.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 13.00 – 16.00
13.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 13.00 – 16.00
14.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 13.00 – 16.00
15.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 08.00 – 11.00
16.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 13.00 – 16.00
17.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 08.00 – 11.00
20.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 08.00 – 11.00
21.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 13.00 – 16.00
22.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 08.00 – 11.00
23.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 13.00 – 16.00
24.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 08.00 – 11.00
27.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 08.00 – 11.00
28.09.2021 STÁTNÍ SVÁTEK  ZAVŘENO
29.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 08.00 – 11.00
30.09.2021 08.30 – 10.30   15.00 – 16.00 13.00 – 16.00

Historie hotelu sahá až do let 
1910 - 1914, kdy zde, na břehu říč-
ky Kamenice, vybudoval podnika-
vý německý hotelier

pan Günther hotel, nesoucí jeho 
jméno. Pod jeho vedením byl až 
do roku 1939 vyhledávaným mís-
tem oddechu a osvěžení mnoha 
turistů a návštěvníků Hřenska.

Časté střídání majitelů hotelu 
za druhé světové války i v období 
poválečném, vedlo k postupnému 
chátrání celého objektu. Až v roce 
1995 zakoupila brněnská firma 
D.L.D. Trading company spol. s 

r.o. zdevastovanou stavbu a velmi 
citlivou rekonstrukcí se jí podařilo 
objekt nejen od základu přestavět 
(při zachování původní charakte-
ristické architektury), ale i rozšířit 
jeho kapacitu moderní přístav-
bou. Ta je propojena s původním 
objektem zajímavým atriem.

Historie - Hotel Praha



Z bloku Obecní policie Hřensko v období srpna 2021
Ztráta peněženky
Dne 3.srpna požádal o pomoc 

hlídku OP Hřensko turista, kte-
rý zaparkoval své auto na par-
kovišti Pod skálou a u vozidla 
ztratil peněženku s doklady a 
částkou 9.500 Kč. Turista se však 
již nacházel na vyhlídce Pravčic-
ké brány. Hlídka OP Hřensko 
ihned vyrazila na místo a celou 
záležitost prověřila. Doklady se 
podařilo turistovi nalézt i s pl-
nou částkou peněz a průkazem 
vězeňské stráže. 

Žádost o pomoc
Dne 3.srpna požádal o pomoc 

hlídku OP Hřensko turista z Rů-
žové ve věci cizího psa, který mu 
vběhl do jeho osobního vozu a 
nechce z auta ven. Pes byl zřejmě 
vystresovaný z bouřky a všich-
ni se jej údajně bojí. Pomoc mu 
musela hlídka OP Hřensko od-
mítnout, jelikož událost se stala 
mimo náš katastr. Žadatel byl 
odkázán na útulek v Děčíně, pří-
padně na Policii ČR.

Ztracená dívenka
Dne 4. srpna požádal hlídku 

OP Hřensko o pomoc občan z 
Mezné ve věci nalezení plačící 
dívenky ve věku šesti let bez ro-
dičů. Jak se později zjistilo, byla 
na výletě s rodiči a třináctiletou 
sestrou. Nyní se ztratila a nemůže 
je nalézt. Dívenka byla odvedena 
do hotelu Vyhlídka, kde se o ní 
postaral personál. Pomocí mega-
fonu ze služebního vozidla hlíd-
ka OP vyhlašovala rodiče dívky, 
avšak bezvýsledně. Přibližně po 
hodině se k dívce přihlásili její 
rodiče. 

Arogantní řidič autobusu
Dne 7. srpna požádala o pomoc 

hlídku OP Hřensko obsluha par-
koviště ve správě obce na Mezní 
Louce ve věci řidiče autobusu, 
který si zde zaparkoval a odmí-
tal zaplatit parkovné. Verbálně 
napadal dvoučlennou obsluhu 
parkoviště a hrozilo, že dojde i 
k fyzickému napadení. Na místo 
se hlídka OP Hřensko dostavila 
za použití výstražného zařízení. 
Řidič autobusu byl velice aro-
gantní a hrozilo i napadení jed-
nočlenné hlídky OPH. Pomocí 
výzvy jménem zákona se hlídce 

OP podařilo řidiče zklidnit a po 
asi třiceti minutách se jej poda-
řilo přesvědčit, aby si došel do 
bankomatu vyzvednout patřičný 
obnos a parkovné zaplatil. Na 
hlídku OP po celou dobu slovně 
útočila i manželka řidiče, která 
jej doprovázela.

Klíče v kanále
Dne 8. srpna požádal o pomoc 

hlídku OP Hřensko řidič turista 
ve věci, kdy po zaparkování vo-
zidla naproti obchodu Duty free 
mu spadly do kanálu klíče od 
vozidla. Jelikož byla hlídka OP 
momentálně vytížena řešením 
přestupků řidičů zablokovaných 
vozidel, bylo mu doporučeno 
obrátit se na správce kanalizace 
a to SČVaK, případně na hasiče. 
Za hodinu nešťastník volal, že si s 
problémem neví rady. Po příjez-
du hlídky OP Hřensko na místo 
byl již občan v kanále, který byl 
hluboký šest metrů a hledal klí-
če. Nakonec je nalezl a šťastný 
odjel z výletu domů. Krumpáč 
a vysouvací žebřík mu zapůjčil 
chalupář ze Hřenska. Poklop ka-
nálu hlídka OP zkontrolovala a 
vše bylo v pořádku.

Založená skládka
Dne 9. srpna, při kontrole veřej-

ného pořádku hlídka OP Hřen-
sko zjistila, že v místě nábřeží ve 
směru na Děčín je založena čer-
ná skládka v podobě uložených 
ojetých pneumatik. Ještě téhož 
dne byly pneumatiky uklizeny 
nasmlouvanou pořádkovou če-
tou ŘSD Chomutov.

Zablokovaný autobus
Dne 11.srpna v poledních ho-

dinách požádal o pomoc hlídku 
OP Hřensko řidič linkového au-
tobusu, který měl čas odjezdu z 
Mezné na hlavní nádraží v Děčí-
ně a odjezdu z točny mu bránil 
neukázněný řidič, který blokoval 
autobus částečným parkováním 
do točny. Hlídka OP se přesu-
nula na místo za pomocí světel-
ného a zvukového výstražného 
zařízení a na základě výstrahy v 
místě události se k vozidlu do-
stavil řidič. Po výzvě hlídky OP k 
odjezdu točnu opustil a umožnil 
tak otočení autobusu.

Poškozený motocykl
Dne 13. srpna požádala hlídku 

OP o pomoc obsluha parkoviště 
U vodopádu ve věci motorkáře, 
který zde zaparkoval motocykl 
na podloží podmáčeného deš-
těm a motocykl mu spadl ze sto-
janu a lehce se poškodil. Zprvu 
se neodbytně dožadoval náhrady 
vzniklé škody a byl velmi aro-
gantní na ženskou obsluhu par-
koviště, ale po příjezdu hlídky 
OP na místo se zklidnil a odjel 
směr domů.

Nález chlapce 
Dne 20. srpna v odpoledních 

hodinách přivezli hlídce OP 
Hřensko asi desetiletého chlap-
ce, který stál pod Pravčickou a 
brečel. Jak se později ukázalo, 
chlapec byl polské národnosti, 
komunikoval v angličtině a tvr-
dil, že je účastníkem zájezdu, se 
kterým byl na Pravčické a stá-
le svojí skupině utíkal, protože 
se mu zdálo, že jdou pomalu a 
výsledkem bylo to, že se hlavní 
skupině ztratil. Hlídka OP in-
formovala Policii ČR a místní 
jednotku hasičů a vydala se hle-
dat zájezdový autobus stříbrné 
barvy. Ten na chlapce čekal pod 
Pravčickou. Poté došlo k předání 
chlapce rodičům ve Hřensku a 
pátrání po ostatních účastnících 
zájezdu bylo odvoláno.

Arogantní nálezce psa
Dne 21. srpna v podvečerních 

hodinách, kdy hlídka OP řešila 
přestupky v dopravě u trafostani-
ce soumostí na Janov, se u hlídky 
OP Hřensko zastavilo vozidlo 
bílé barvy a z něho vyběhl muž. 
Doběhl k našemu vozidlu a vy-
křikl. Vezu Vám psa, našel jsem 
jej na hlavní silnici směrem na 
Děčín a vlastně jsem mu zachrá-
nil život. Hlídka mu odpověděla, 
jestli jste jej nalezl u semaforu, 
musíte s ním do Děčína, kde je 
útulek pro psy, a ne na OP Hřen-
sko, jelikož nález byl proveden na 
katastrálním území města Děčín. 
Muž nás začal přesvědčovat, že 
se jedná o katastr Hřenska a po-
dobné nesmysly. Za chvíli přitvr-
dil a vykřikoval, že bychom měli 
dělat pořádnou práci, a ne dávat 
botičky a pokuty, například sta-
rat se o toulavé psy. Aby hlídka 

eliminovala zvyšující se konflikt, 
tak řekla muži, když jste jej nale-
zl u semaforu, tak jej dopravte do 
Děčína do útulku a tím pejskovi 
pomůžete nejlépe.

Žádost o pomoc
Dne 23. srpna požádala o po-

moc hlídku OP Hřensko vedoucí 
čerpací stanice Hřensko ve věci 
autobusu, který míjel čerpací 
stanici tak, že přejel víko šachty 
kanalizace, a to se vzdálilo od 
kanálu asi pět metrů. Tuto záva-
du hlídka OP Hřensko nahlásila 
na poruchy SČVaK a oni přijeli 
místo označit, když i toto pro-
vizorně udělala vedoucí stanice 
Hřensko.

Žádost o pomoc
Dne 25. srpna požádala o po-

moc hlídku OP Hřensko zá-
chranná služba ve věci přistání 
vrtulníku na mostě ve Hřensku 
před OÚ. Zde došlo k dopravní 
nehodě. Hlídka OP oboustranně 
uzavřela komunikaci v místě při-
stání a startu vrtulníku. Na místo 
byli též přivoláni místní hasiči, 
kteří pomáhali při likvidaci ne-
hody.

Nález psa bez majitele
Dne 29. srpna bylo hlídce OP 

Hřensko nahlášeno, že se v pro-
storu Soutěsky pohybuje pes 
bez majitele. Pes neměl obojek. 
Vzhledem k tomu, že je povin-
nost mít očipovaného psa byl se 
souhlasem kontaktován útulek v 
Děčíně a tam byl zjištěn majitel 
psa, který bude vyzván k jeho 
převzetí.

Stálé činnosti
Kontrola nad dodržováním zá-

sad stánkového prodeje, řešení 
přestupků na úseku bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu, 
odklon vozidel ze zákazu par-
kování na parkoviště ve správě 
obce Hřensko, veřejný pořádek, 
monitoring černých skládek, 
přijímání podnětů a stížností 
od občanů vedoucí k nápravě 
věci, kontroly objektů, dotazy 
od turistů na trasy k atrakcím, 
možnosti zaparkování a případ-
né poskytnutí malé informační 
mapy.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil
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Ochutnávka vín
ve vinaøství Velké �ernoseky

Obec Høensko poøádá 5. autobusový výlet
na ochutnávku vín do sklepù �ernoseckého vinaøství.

Pøihlásit se, vèetnì úhrady 200 Kè, je mo�né do 20. øíjna
na obecním úøadu Høensko nebo telefonicky na èísle 412 554 021.

Kdy:
Obleèení:
pátek 29. øíjna 2021

neformální

S uctivým pozdravem
, starosta obce HøenskoJUDr. Zdenìk Pánek

Dny lesních řemesel 
u Dolského mlýna

V neděli, 29. srpna, skončily 
u Dolského mlýna Dny lesních 
řemesel, které zde správa ná-
rodního parku pořádá každo-
ročně. 

Návštěvníci se zde mohli obe-

známit s řadou starých lesních 
řemesel, od výroby smoly, dehtu 
a potaše přes sklářství, výrobu 
keramiky, skla, či tavbu železa 
až po výrobu dřevěného uhlí v 
milíři. Milíř, který na louce u 

Královského smrku doutnal více 
než týden, byl ke konci akce ro-
zebrán, dřevěné uhlí si návštěv-
níci akce mohli odnést s sebou 
jako suvenýr.

Zážeh milíře pojmenovaného na počest někdejšího revírníka správy NP, pana Pavla Moravce, se uskutečnil v pondělí, 23. srpna. 
                          Foto: Tomáš Salov

Poděkování
Dobrý den Hřensko, vážený pane 

starosto,
ponejprv se omlouvám za toto oslo-

vení, ale nic jiného mě nenapadlo.
Včera jsme s rodinou navštívili ma-

lebné příhraniční městečko Hřensko 
a mě návštěva tohoto krásného místa 
donutila napsat Vám pár řádků.

Byli jsme mile překvapeni přístu-
pem lidí, jejich vstřícností, laskavostí 
i lidskostí. Hned na parkovišti nám 
milá obsluha poradila, jak se kam 
dostaneme a kudy je to nejlepší, 
kde se dobře najíme a jiné důležité 
informace. Cestou k soutěskám mě 
překvapila čistota a pořádek, taktéž 
čisté toalety. Všude milí a usměvaví 
lidé, jakých je v tomto blbém čase 
pomálu. Ať se to týká již zmiňované 
obsluhy parkoviště, přes pokladní v 
soutěskách i obsluhujícího personálu 
ve stáncích s občerstvením a samot-
ných převozníků na lodičkách, jejichž 
profesionální přístup s humorným 
výkladem zaujal nás všechny.

Na každém kroku bylo vidět, jak je 
o vše pečlivě postaráno a jak se stále 
více zvelebuje. Dnes vím, že se k vám 
zase vrátíme, jelikož jsme si všechny 
krásy prohlédnout nestačili.

Co říci závěrem? Milé Hřensko, za 
vše moc děkujeme a přejeme spoustu 
spokojených návštěvníků a turistů, a 
ať se k vám rádi vracejí stejně jako 
my.

S přáním všeho dobrého Jitka 
Košťálová s rodinou, Liberec


