
8 / NÁRODNÍ PARK
SKÁLA V EDMUNDOVĚ 
SOUTĚSCE JE OPĚT ČISTÁ: 
O odstranění graffiti se 
bezplatně postarali pan Černý 
a jeho spolupracovníci.

4 / BEZPEČNOST
VYSOKOZÁTĚŽOVÁ 
BARIÉRA ZACHYTILA 
ŘÍTÍCÍ SE KAMENY: 
Jedná se o první záchyt řícení 
tak velkého rozsahu.
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OBEC HŘENSKO

3 / TRADICE
ZÁVOD PŘEVOZNÍKŮ 
A UKONČENÍ TURISTICKÉ 
SEZÓNY 2021: 
O putovní pohár se bude 
závodit 13. listopadu 2021.

Správa národního parku bude 
v podzimním a zimním období provádět

 PRODEJ 
PALIVOVÉHO DŘEVA
z bezpečnostní těžby dřeva kolem cest a silnic

více info:

737 276 970
Robert Mareš

5 / OSTROSTŘELCI
OBNOVA POMNÍKU: 
Odhalení pylonu s reliéfem 
orlic bylo důvodem 
slavnostního odhalení 
obnoveného pomníku.

Volby 2021
Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky ve 
dnech 8. 10. – 9. 10. 2021 proběh-
ly v Obci Hřensko v poklidném 
duchu, v průběhu voleb nedošlo 
k žádnému narušení veřejného 
pořádku.

 V pátek 8. 10. 2021 se v našem 
volebním okrsku uskutečnila kon-
trola volební místnosti provedená 
Krajským úřadem Ústeckého kraje, 
která neshledala žádné pochybení. 
Volební účast 64,35 % odpovídala 
celorepublikovému průměru. Bylo 
vydáno a odevzdáno 139 obálek, 

z toho 136 hlasů bylo platných 
(97,84 %). 

Pokud by dolní komoru Parla-
mentu České republiky sestavovali 
občané Hřenska, dostalo by se do 
ní celkem sedm stran, hnutí či ko-
alic. Vítězem se zde stala koalice 
Spolu následovaná Ano 2011. S 
odstupem pak SPD, koalice Pirá-
ti a Starostové a překvapení voleb 
– Přísaha. Pětiprocentní hranici 
překročili oproti celorepublikovým 
výsledkům ještě Trikolora a KSČM. 
Naopak se to nepodařilo ČSSD.

Pozvánka na slavnostní 
otevření kostela

Vážení přátelé, dovolte mi, 
abych Vás co nejsrdečněji po-

zval na slavnostní otevření zre-
konstruovaného kostela sv. Jana 
Nepomuckého ve Hřensku, kte-
ré se bude konat v sobotu dne               
23. října 2021 od 11 hodin. Jeho 
součástí bude slavnostní mše, 
kterou bude celebrovat generální 
vikář Diecéze litoměřického bis-
kupství Mons, ICLic Mgr. Martin 
Davídek, jenž v listopadu roku 
2019 požehnal našim zvonům. 
Tohoto aktu se mohou zúčastnit 
také Vaši rodinní příslušníci, pří-
padně známí a přátelé.

Kapacita kostela je omezena. 
Široké veřejnosti bude kostel po 
slavnostním otevření zpřístupněn 
po celý den.

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta



Vážení spoluobčané,
ani se mi nechce věřit tomu, že 

turistická sezona ve Hřensku se 
nezadržitelně chýlí ke konci. Až 
budete číst tento můj příspěvek, 
tak si společně uvědomíme, že se 
tak stane za necelý měsíc, konkrét-
ně v neděli 7. listopadu 2021. Pře-
sto již nyní můžeme bilancovat, 
jaká byla. Musíme si nezakrytím 
očí říci, že taková, na kterou jsme 
byli zvyklí v předcházejících letech, 
nebyla.  Nechci se opakovat, ale ni-
kterak stabilní počasí, především v 
letních měsících, kdy v předcháze-
jících letech jsme byli zvyklí regis-
trovat zvýšený počet přijíždějících 
turistů, zapříčinilo jejich sestupný 
trend. Když se k tomu přičte stále 
existující nedobrá koronavirová 
situace v naší zemi a stále uzavře-
ná turistická cesta z Mezní Louky 
k hornímu přístavišti Divoké sou-
těsky, pak musím konstatovat, že 
ke dni 30. září 2021 našimi sou-
těskami, oproti stejnému datu loň-
ského roku, prošlo o 75 523 méně 
turistů a zaparkováno rovněž 
méně o 6 342 motorových vozidel. 
Skutečně jde o alarmující čísla, 
která pro naši obec v souhrnu zna-
menají snížení příjmů o několik 
milionů korun.  Nyní jde pouze o 
to, aby tento propad, do dne ukon-
čení provozu soutěsek, neměl ještě 
stoupající tendenci. Chci vás však 
ujistit, že obec má na svých účtech 
dostatek finančních prostředků, 
které jí dovolují zrealizovat inves-
tiční akce, které jsme si pro letošní 
rok vytyčili.

V sobotu dne 23. října t.r. nás 
čeká velká sláva. V 10 hodin po-
děkuji všem zastupitelům, jak sou-
časným, tak i dřívějším, kteří stáli 
u zrodu myšlenky získat hřenský 
kostel do vlastnictví obce, což se 
nám skutečně podařilo a dále pak i 
soukromým podnikatelům, kteří se 
podíleli na jeho generální opravě, 
včetně uskutečněných restaurátor-
ských prací.  Následně se pak od 
11 hodin kostel otevře pro širokou 
veřejnost, kdy Mons. ICLic. Mgr. 
Martin Davídek, generální vikář 
Diecéze litoměřického biskupství, 
bude celebrovat slavnostní mši. 
Musím však zdůraznit, že s ohle-
dem na přetrvávající protiepide-
miologická opatření musíme do-
držet stanovený počet přítomných, 

kteří navíc do kostela budou muset 
vstoupit s rouškou nebo s respiráto-
rem. Ti, kteří již z uvedeného dů-
vodu nebudou do kostela vpuštěni, 
si pak po skončení mše budou moci 
kostel individuálně prohlédnout a 
zaposlouchat se do varhanní hud-
by.

Z výše uvede-
ných důvodů i 
pro letošní rok 
musíme ustou-
pit od slavnost-
ního ukončení 
turistické sezo-
ny, což se mělo 
uskutečnit, tak 
jako tradičně, 
v penzionu „U 
Zeleného stro-
mu“ u Vechů v 
Janově dne 20. listopadu t.r. Věřte, 
že jsme čekali do poslední chvíle, 
než jsme se rozhodli tento krok 
učinit, neboť společné setkání, kdy 
všichni přítomní by museli mít 
nasazeny roušky nebo respirátory 
a nemohli by tancovat, postrádá 
smysluplnost. Neupustíme však od 
tradičního závodu převozníků „O 
putovní pohár starosty obce Hřen-
sko“ ve dvou věkových kategoriích, 
který se uskuteční v Edmundově 
soutěsce v sobotu dne 13. listopadu 

od 10.00 hod. Po skončení závodů, 
jejich vyhodnocení a předání cen 
strávíme společné chvíle v prostoru 
naší srubové stavby, kde bude za-
jištěno plnohodnotné občerstvení. I 
tímto, byť netradičním způsobem, 
můžeme ukončit turistickou sezo-

nu a bilancovat 
její průběh. V co 
největším počtu 
přijďte povzbu-
dit naše závod-
níky a pobavit 
se.

Bylo mi ctí, že 
dne 10. září t.r. 
jsem jako staros-
ta obce Hřensko 
mohl soutěska-
mi, vedle primá-
tora města Děčí-

na Ing. Jiřího Anděla, CSc., provést 
též primátora města Přerova Ing. 
Petra Měřínského a primátora z li-
tevského města Jolany Mindaugase 
Sinkevičiuse, s jejich náměstky a 
doprovodem a v této souvislosti je 
podrobně seznámit s jejich historií. 
S uspokojením mohu konstatovat, 
že se všem přítomným v našem 
čarovném prostředí líbilo, když ne-
šetřili slova chvály, jak obec o tuto 
lokalitu Národního parku České 
Švýcarsko pečuje.  Vzájemně pře-

dané drobné dárky pak byly dokla-
dem toho, že zmiňovaní se do těch-
to míst v co nejbližší době se svými 
rodinami chtějí vrátit.

Současně bych vás chtěl pozvat 
na výstavu fotografií nazvanou 
„Krajina ženami požehnaná – Při-
rozená krása Českého Švýcarska“, 
která z fotografického hlediska je 
expozicí skupinových aktů žen v 
přírodě, m. j. též v lokalitě našich 
soutěsek, která je instalována na 
zámku ve Šluknově. Pokud tak uči-
níte, tak jako já na jejím zahájení v 
neděli dne 3. října t.r., budete moci 
shlédnout 27 ks velkoformátových 
barevných fotografií, oslavujících 
přirozenou krásu žen a přírody, 
jejíž jsme součástí.

Zcela na závěr bych Vás chtěl in-
formovat o tom, že od posledního 
zastupitelstva obce Hřensko, ko-
naného dne 21. září 2021, se jeho 
členem stal Stanislav Křížek, který 
nahradil RNDr. Lubomíra Parohu, 
jenž na svůj post zastupitele rezig-
noval. Přeji mu, aby jeho práce a 
počínání ve prospěch Hřenska byla 
přínosem a stal se aktivní a pozi-
tivní součástí stávajících členů za-
stupitelstva.

Ať jste zdrávi, máte se rádi a jste 
spokojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

������ ��������

OBEC HŘENSKO

N���zenin� � říjnu
�����í

Jana Rolínková, Jiří Blažíček, Lenka Neumanová, Stanislav Frömmel, 
Jakub Bejšovec, Martin Riňák, Jana Tajbnerová, Lukas Nguyen, Josef Černý, 
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Závod pøevozníkù
Obec Høensko tradiènípoøádá

o Putovní pohár starosty obce Høensko

Závod se koná 13. listopadu 2021 od 10:00 v Edmundovì soutìsce

Sraz divákù a úèastníkù je v 9:00 na dolním pøístavišti Edmundovy soutìsky.
Vyhodnocení závodu a pøedání cen vítìzùm probìhne bezprostøednì po skonèení

závodu u srubové chaty.Následovat bude ukonèení turistické sezóny 2021.
Pro ka�dého návštìvníka z øad zamìstnancù a obèanù Høenska a Mezné je pøipravena

.poukázka na obèerstvení v hodnotì 100 Kè

a ukonèení turistické sezóny 2021

Koncem září se obyvatelé i 
návštěvníci mohli vícekrát se-
tkat s činností bagru v korytě 
Kamenice, a to nedaleko hote-
lu Praha. 

Zatímco tam se jednalo o 
úpravu koryta a přemístění se-
dimentů za účelem zlepšení 

průtočného profilu řeky, pomo-
hl bagr v místě dřívějšího sídla 
skalní čety Výzkumnému ústa-
vu vodohospodářskému TGM 
s úpravou dna pro umístění 
rybího skeneru. Účelem toho-
to zařízení je mimo jiné doku-
mentovat vracející se lososy, je-

jichž tah by měl v následujících 
týdnech začít. Výzkumný ústav 
vodohospodářský zařízení do 
říčky umísťuje již několiká-
tým rokem. Skener každoročně 
několik ryb dokáže zachytit, 
současná úprava dna by měla 
zajistit, aby skrz komoru skene-

ru proplul ještě větší počet na-
vrátilců. Lososi se do Kamenice 
vracejí každoročně, jejich počty 
kolísají v závislosti na teplotách 
vody, vodnatosti řek i na dalších 
okolnostech od jednotek po 
nízké desítky kusů. 

Přípravy na monitoring vracejících se lososů



Během září došlo v blízkosti 
soutoku Kamenice a Labe ke 
skalnímu řícení, které bylo za-
chyceno vysokozátěžovou bari-
érou. 

Celkově bylo zachyceno zhru-
ba 10 metrů krychlových ka-
meniva, objem největšího ze 
skalních bloků činí zhruba dva 
metry krychlové, což odpovídá 
hmotnosti přibližně čtyř tun. 
Bariéra zafungovala přesně tak, 
jak měla, všechny kameny byly 
zastaveny dříve, než mohly za-
sáhnout tržnici, parkoviště či 
státní silnici pod místem říce-
ní. Současně nedošlo ani k vý-
znamnějšímu poškození bariéry. 

V příštích týdnech skalní četa 
správy národního parku iniciuje 
vyčištění a opravu zasaženého 
úseku bariér. 

Jedná se již o několikáté skalní 
řícení, které správa parku letos 
na svém území zaznamenala. K 

řícení většího rozsahu došlo na-
příklad na turistické cestě vedou-
cí po úbočí Koliště u Jetřichovic, 
ostatní řícení byla spíše malého 
rozsahu. Větší náchylnost skal k 
řícení správa připisuje deštivé-
mu průběhu letošního roku.   

Vysokozátěžová bariéra poprvé zachytila větší řícení

Vysokozátěžová bariéra zachytila poprvé za dobu existence ochranných bariér řícení většího rozsahu. Dosud se v případě zá-
chytů jednalo spíše o drobné kameny nebo větve či kmeny stromů.                     Foto: Tomáš Salov

K významnému životnímu jubileu panu Romanu Pluháčkovi z Mezné popřál starosta obce 
Hřensko JUDr. Zdeněk Pánek.

Sběr odpadů

V sobotu 2. října se opět usku-
tečnil bezplatný sběr nebezpeč-
ných a  objemných odpadů z do-
mácností. 

Začal ráno v 7,30 na nábřeží u 
autobusové zastávky Hřensko a 
skončil v 10 hodin na parkovišti za 

hotelem na Mezní Louce. Odpado-
vý materiál byl podle druhu rozdě-
len do jednotlivých sběrových aut. 
Majitel starých hnědých oken, kte-
rá byla vyhozena jako sběr, by nám 
příště, pokud bude ještě něco vyha-
zovat, měl přijít pomoci nakládat.



Obnova pomníku
Ostrostřelci a občané Mezné se 

sešli v sobotu 9. října v 10 hodin 
u památníku občanů, kteří padli 
na bojištích v průběhu 1. světové 
války. 

Důvodem bylo odhalení pylo-
nu s reliéfem orlic, nalezeného na 
zahradě bývalého spoluobčana 
Mezné. Obnovený pylon měří 70 
cm na výšku, šířka a hloubka je 45 
cm. Z důvodu větší trvanlivosti 
kopie je orlice ze speciálního ka-
mene – trachytu. Váha pylonu je 
přes 250 kilogramů a je  přichycen 
k památníku speciálním způso-
bem. Současně byly očištěny zídky 
a zábradlí okolo celého pomníku. 
O jeho zrekonstruování požádala 
obec Hřensko, na základě inspi-
race jednoho člena Ostrostřelců o 
dotaci, kterou poskytlo Minister-
stvo obrany ČR, odbor pro válečné 
veterány z programu „Zachování 
a obnova historických hodnot 
1“. V úvodu pietní akce uvedl zá-
stupce Ostrostřelců, že památník 
má podle zákona statut válečné-
ho hrobu. Ostrostřelcům se po-
dařilo vypátrat v archivech místa 
posledního odpočinku občanů, 

kteří jsou uvedeni na památníku. 
Následně starosta JUDr. Pánek se-
známil přítomné s cenou obnovy 
památníku a s těmi, kteří se na ob-

nově podíleli. Hodnota díla je 199 
548 Kč, obec se na částce podílela 
pouze 20% tj. 39 045 Kč.. Zbývající 
část uhradilo ministerstvo obrany. 

Poté došlo k odhalení pomníku. 
Na závěr Ostrostřelci zazpívali dvě 
písně – Bílý kvíteček a Hřenskou 
hymnu.



Usnesení č. 243/9/2021:  Za-
stupitelstvo obce Hřensko určuje 
ověřovateli zápisu paní Kateřinu 
Horákovou a pana Romana Plu-
háčka a zapisovatelkou paní Mar-
tinu Dvořákovou.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 244/9/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
následující program zasedání 

  1. Zahájení
  2. Složení slibu zastupitele
  3. Určení ověřovatelů zápisu a 

zapisovatele
  4. Schválení programu jednání
  5. Schválení zápisu z jednání za-

stupitelstva
  6. Výše odměny člena zastupi-

telstva
  7. Rozpočtové opatření č. 

5/2021
  8. Schválení smlouvy o revol-

vingovém úvěru
  9. Schválení podání žádosti o 

dotaci a spolufinancování z roz-
počtu obce na akci:      

„Obnova hřbitova v obci Hřen-
sko“

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

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

ková, Stanislav Křížek
Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 245/9/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko stanovuje 
s účinností od

21. 9. 2021 měsíční odměnu za 
výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce pana Stanisla-
va Křížka v maximální částce dle 
přílohy nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupi-
telstev územních samosprávných 
celků.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: Stanislav Křížek

Usnesení č. 246/9/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 5/2021, 
jež tvoří nedílnou součást zápisu 
ze zasedání zastupitelstva obce 
Hřensko.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 247/9/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
Smlouvu o revolvingovém úvě-
ru registrační číslo 99029919170 
s Komerční bankou, a.s. ve výši 
6.000.000,- Kč se splatností do 30. 
září 2022, jež tvoří jako nedílná 

příloha součást zápisu ze zasedá-
ní obce a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 248/9/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
podání žádosti o dotaci na akci: 
„Obnova hřbitova v obci Hřensko“ 
a spolufinancování akce z rozpoč-
tu obce.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 249/9/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
bezúplatný převod vlastnického 
práva k pozemkům: p. p. č. 350/2 
o výměře 95 m2, p. p. č. 350/41 
o výměře 12 m2, p. p. č. 350/42 
o výměře 78 m2, p. p. č. 350/43 
o výměře 130 m2, p. p. č. 350/54 
o výměře 47 m2, p. p. č. 350/55 o 
výměře 48 m2, p. p. č. 350/57 o 
výměře 174 m2, p. p. č. 350/104 o 
výměře 1134 m2, p. p. č. 350/114 
o výměře 2 m2, p. p. č. 350/116 
o výměře 4 m2, p. p. č. 350/123 o 
výměře 140 m2, p. p. č. 350/126 o 
výměře 18 m2, p. p. č.

350/ 127 o výměře 109 m2, p. p. 
č. 350/128 o výměře 34 m2, p. p. 
č. 350/130 o výměře 101 m2, p. p. 

č. 350/131 o výměře 280 m2, p. p. 
č. 350/ 132 o výměře 107 m2, p. p. 
č. 350/133 o výměře 42 m2 a p. p. 
č. 350/134 o výměře 22 m2, vše k. 
ú. Hřensko, a to od České repub-
liky – Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových a pověřuje 
starostu obce podpisem Smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnic-
kého práva k nemovitým věcem č. 
13/U/VOB/2021.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 250/9/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
prodej pozemku p. p. č. 1/7, k. ú. 
Mezná Hřenska, o výměře 50 m2, 
za kupní cenu 17.411,- Kč dle zna-
leckého posudku č.: 5290-206/19 
Mgr. Oty Zemana a interního 
předpisu č. 2 z 29. března 2021, 
vč. nákladů na správní poplatek 
za řízení u katastrálního úřadu a 
to kupujícím manželům Ing. Má-
rii Barczi, a Ing. Davidovi Barczi, 
MBA bytem Stojická 822/2, 190 17 
Praha 9 Vinoř a pověřuje starostu 
obce uzavřením kupní smlouvy.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

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

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 21. září 2021 od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku



Z bloku Obecní policie Hřensko v období září 2021
Opět toulavý pes bez majitele
Dne 3.září po nástupu na směnu 

bylo hlídce OP Hřensko nahláše-
no, že se v blízkosti hotelu Praha 
pohybuje velký bílý pes bez ma-
jitele. Díky místní znalosti hlídka 
OP Hřensko vyhodnotila situaci 
a usoudila, že se opět jedná o psa 
místního občana. Ten hodinu ne-
reagoval na telefonáty a poté se 
hlídce OP Hřensko ozval a psa si 
odchytil. Vhledem k tomu, že se 
jedná již o několikátý útěk řádně 
nezajištěného psa, byl jeho maji-
tel hlídkou OP důrazně vyzván k 
lepšímu zajištění psa proti útěku. 
Hlídce OP Hřensko se za své jed-
nání několikrát omluvil.

Žádost o pomoc
Dne 3. září v poledních hodi-

nách požádala o pomoc hlídku 
OP Hřensko obsluha parkoviště 
U vodopádu ve věci dvou turistek, 
které zde zaparkovaly vůz nedba-
jíce pokynů obsluhy parkoviště v 
souladu s návštěvním řádem. Po 
příjezdu hlídky OP Hřensko na 
místo byla žena řidička ze SRN 
poučena o nutnosti dodržovat re-
žim návštěvního řádu.

Žádost o pomoc
Dne 5. září požádal o pomoc 

hlídku OP Hřensko řidič linko-
vého autobusu na Mezné ve věci 
dvou vozidel parkujících na toč-
ně v zákazu zastavení. Přestupky 
řidičů byly vyřešeny v příkazním 
řízení pokutou.

Žádost o pomoc
Dne 5. září požádal o pomoc 

místní občan ve věci němec-
kých turistů kempujících na bře-
hu Labe. Po příjezdu hlídky OP 
Hřensko na místo zde žádné oso-
by nebyly zastiženy, byly zde pou-
ze jejich vozidla. V tu chvíli nebylo 
možno záležitost řešit, a proto byl 
oznamovatel hlídkou OP Hřensko 
požádán při návratu osob k vozi-
dlům zavolat hlídce OP Hřensko. 
Do konce směny se tak nestalo.

Podezřelá osoba
Dne 7.září bylo hlídce OP Hřen-

sko oznámeno, že v prostoru 
nástupiště přívozu do Dolního 
Žlebu se pohybuje osoba tmavé 
pleti, neustále si prohlížející okol-
ní pozemky a objekty, majíce na 

hlavě kapuci. Okamžitě hlídka OP 
Hřensko provedla kontrolu místa 
a již se zde nikdo dle popisu nena-
cházel. Osoba údajně odešla směr 
Děčín. 

Motorový člun bez posádky
Dne 9. září bylo hlídce OP Hřen-

sko oznámeno rybářem chytají-
cím ryby na břehu řeky Labe, že 
po hladině pluje motorový člun 
bez posádky. Hlídka OP Hřensko 
jela celou záležitost prověřit a zjis-
tila, že tomu tak skutečně je a tak 
ihned informovala jednotku SDH 
Hřensko, která se poté dostavi-
la na místo. Člun byl odchycen a 
dopraven na břeh. Poté se do obce 
dostavila Policie ČR s majitelem 
člunu, který mu uplaval, když po 
obědě usnul při chytání ryb v řece 
Labe.

Žádost o pomoc
Dne 9. září oznámil provozovatel 

živnosti v objektu bývalá Jednota, 
že mu na soukromém pozemku 
zaparkoval řidič osobního vozi-
dla a odmítl zaplatit parkovací 
poplatek a odešel neznámo kam. 
Vzhledem k tomu, že událost byla 
vyhodnocena jako občanskopráv-
ní spor, hlídka  OP  se přesunula 
na místo a zjistila , že je živnost 
uzavřená a oznamovatel se nena-
cházel na místě.

Turista zkolaboval, a to i za při-
spění alkoholu

Dne 9. září v podvečerních hodi-
nách zkolaboval, a to i za přispění 
alkoholu v krvi německý turista v 
místě nábřeží. Muž ležel na zemi 
ve stabilizované poloze, byl při 
vědomí, ale měl drobné odřeniny 
a jak uvedl po dotazu hlídky OP 
Hřensko, že dnes již několikrát 
spadl na zem. Všechny tyto sku-
tečnosti nasvědčovaly tomu, že je 
na místě přivolat rychlou záchran-
nou službu, která poté přijela z 
Děčína k ošetření osoby.

Založená černá skládka
Dne 16. září hlídka OP Hřensko 

zjistila založení černé skládky ve 
směru na Děčín v podobě odlože-
ných ojetých pneumatik. Tato čer-
ná skládka byla ihned prostřed-
nictvím pracovníka obce Hřensko 
uklizena, aby nedocházelo k její-
mu rozšiřování.

Žádost o pomoc
Dne 16.září požádala občanka z 

Mezné o pomoc OP Hřensko ve 
věci jejího psa slyšícího na jméno 
Sisi, který vyběhl z domu a během 
několika minut se ztratil. Majitelka 
měla podezření, že psa někdo od-
cizil. Pes byl řádně očipován. Ztrá-
tu majitelka nahlásila i do útulku 
v Děčíně. Přibližně po dvou hodi-
nách se pes vrátil domů.

Pokus o vyloupení bankomatu
Dne 17.září bylo zjištěno, že se 

zatím neznámý pachatel pokusil 
vloupat v časných ranních hodi-
nách do bankomatu umístěného 
u vchodových dveří do hotelu na 
Mezní Louce. Případ řeší Policie 
ČR.

Poškození skalního bloku
Dne 19. září bylo hlídce OP Hřen-

sko nahlášeno poškození skalního 
bloku na cestě do Soutěsky. Jedná 
se o velké grafity nastříkané spre-
jem v prostoru odpočívadla. O 
tomto poškození byl informován 
pracovník Národního parku.

Dopravní nehoda
Dne 19. září došlo před vchodem 

do prostoru Žáby k dopravní ne-
hodě. Vozidlo turisty SRN nečeka-
ně zastavilo a začalo prudce couvat 
a střetlo se s vozidlem, které se jej 
chystalo předjet. Ke zranění osob 
nedošlo. Na místo byla přivolána 
PČR dopravní nehody. 

Volně se pohybující pes bez 
majitele

Dne 21. září oznámil místní 
občan hlídce OP Hřensko, že se 
po obci pohybuje velký bílý pes 
bez majitele. Díky místní znalosti 
hlídka OP vyhodnotila situaci a 
usoudila, že pes patří místnímu 
občanovi, který byl hlídkou OP 
Hřensko vyzván k odchytu svého 
psa. Výzvě uposlechl.

Grafiti
Dne 22. září nahlásil lodník z 

proplouvající lodě po Labi hlídce 
OP Hřensko, že na opěrné zdi u 
přístaviště ve Hřensku je nama-
lován výtvor grafiti. Hlídka OP 
Hřensko provedla kontrolu místa 
a malbu zhruba 3x3 metry ozná-
mila majiteli zdi. To je Povodí 
Labe.

Poškození ohrazení u kostela
Dne 28. září při ranní kontro-

le veřejného pořádku hlídka OP 
Hřensko zjistila, že z jednoho ohra-
zeného pole u kostela je vytržený 
provaz z kovové objímky. Vše se 
zřejmě událo v noci, protože okolní 
prodejci si ničeho nevšimli. Závada 
byla nahlášena na obec k odstraně-
ní.

Poškození vozidla
Dne 28.září požádal hlídku OP 

Hřensko o pomoc řidič vozidla, 
který parkoval na parkovišti ve 
Hřensku a při příchodu k vozidlu 
zjistil, že má poškozený pravý před-
ní blatník. K události byla přivolá-
na hlídka PČR Děčín – dopravní 
nehody, která si událost převzala.

Kempování na nevhodném 
místě

Dne 28. září při kontrole nábřeží v 
místě Dolní Žleb hlídka OP Hřen-
sko zjistila, že na zeleni navigace 
řeky Labe hodlá kempovat posád-
ka vozu. Řidiči bylo vysvětleno, 
že se nachází na pozemku povodí 
Labe. Hlídkou mu byl doporučen 
kemp na Mezní Louce.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Správa národního parku bude 
v podzimním a zimním období 
provádět další bezpečnostní těž-
by dřeva kolem cest a silnic. 

Je tedy možné odkoupit palivové 
dřevo za cenu 414,- Kč vč. DPH 
za jeden m3 (pro orientaci - jeden 
lidově řečený „metr“ palivového 
dřeva je ve skutečnosti 0,64 m3…). 
Správa NP bohužel nedisponu-
je odvozními prostředky a bude 
toto dřevo prodávat na odvozním 
místě u lesních cest a silnic, což 
znamená, že si každý musí odvoz 
zakoupeného dřeva zajistit sám. 
Bezpečnostní těžby budou pro-
váděny nejblíže naší obci v okolí 
Vysoké Lípy, Jetřichovic a Kame-
nické Stráně. Případní zájemci o 
odkup palivového dřeva se mohou 
kontaktovat u pana Roberta Mare-
še na tel. čísle 737 276 970.

Prodej 
palivového

dřeva
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Skála v Edmundově soutěsce je opět čistá
Skála v Edmundově soutěsce, 

kterou v noci z 18. na 19. září 
na ploše cca 10 čtverečních 
metrů posprejovali dosud ne-
známí vandalové, je opět čis-
tá. 

O odstranění graffiti se bez-
platně postarali pan Miloslav 
Černý a jeho spolupracovníci. 
Správa parku se na pana Čer-
ného obrátila na základě jeho 
odborné zkušenosti s očištěním 
nápisu na Karlově mostě v létě 
roku 2019. Podobně jako v pří-
padě kulturní památky i v Ed-
mundově soutěsce záleželo pře-
devším na tom, aby při čištění 
nedošlo k poškození povrchu 
pískovce. Čištění s využitím tla-
kové suché páry bylo započato 
ve čtvrtek, 30. září, a pokračo-
valo až do odpoledních hodin 
následujícího dne.

Správa Národního parku 
České Švýcarsko děkuje panu 
Miloslavovi Černému a jeho 

spolupracovníkům za důkladné 
a šetrné očištění skalního po-
vrchu v Edmundově soutěsce, 

obci Hřensko pak za pomoc s 
dopravou zařízení potřebného 
k vyčištění skály.

Spolupracovník pana Miloslava Černého čistí posprejovaný povrch skály v Edmundově soutěsce v Národním parku České Švýcarsko.   
                               Foto: Tomáš Salov

Polévka a vyhodnocení soutěže
Ve stejný den, kdy proběhlo 

odhalení obnoveného pomní-
ku, tedy v sobotu 9. října odpo-
ledne, uvařili Ostrostřelci ob-
líbenou vojenskou Savojskou 
zelňačku. 

Do ní patří brambory, osmaže-
ná cibulka, salám, zelí, ocet, ke-
čup, chilli papričky, nejrůznější 
koření a letos se přidaly i hou-
by. Do velkého kotle s vodou se 
daly uvařit brambory, postupně 

přidávaly další, na vedlejších 
ohništích připravené pochutiny 
a vše se nechalo provařit. Hlav-
ním kuchařem byl tentokrát Ro-
man a Pepa. Kolem 16. hodiny 
se polévka rozdávala Ostrostřel-
cům, jejich rodinným příslušní-
kům a také dalším zájemcům. 
Nato se Ostrostřelci převlékli do 
vojenského, protože teprve nyní 
byli oceněni cenami za výsledky 
cvičení ve dnech 17. a 23. čer-

vence. Výsledky byly velmi těs-
né, na prvním místě se umístil 
Pavel, který získal putovní pohár 
starosty, druhý byl David a třetí 
Vašek. Ocenění byli i zbývající 
Ostrostřelci a to cenou, o kterou 
se hned rozdělili. Většina kromě 
jiného sledovala výsledky voleb, 
které se tento den uskutečnily. 
Celá akce skončila kolem 20. 
hodiny.


