OBEC HŘENSKO

ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK HŘENSKA A MEZNÉ

VYDÁVÁ OBEC HŘENSKO V NÁKLADU 200 VÝTISKŮ § ZDARMA § ROČNÍK XII § ČÍSLO 11/2021 § listopad 2021 § www.hrensko.cz

2 / SLOVO
STAROSTY
SLAVNOSTNÍ MŠE V NOVĚ
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Správa národního parku bude
v podzimním a zimním období provádět
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z bezpečnostní těžby dřeva kolem cest a silnic
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8 / NÁRODNÍ PARK

OCHUTNÁVKA VÍNA VE
VELKÝCH ŽERNOSEKÁCH:

MLADÍ HASIČI:
DEN ZA OBNOVU LESA

VLČÍ MLÁĎATA
V NÁRODNÍM PARKU:

Občané Hřenska opět okusili
tisíciletou tradici pěstování
a zpracování vinné révy.

Celorepublikovou akci
organizovaly Lesy ČR a
nejblíže nám byla v Nové Huti

V NP České Švýcarsko
se v novodobé historii
poprvé narodili malí vlci.

Rozsvícení vánoèního stromu
na Mezné

Rozsvícení vánoèního stromu
ve Høensku

Zveme všechny obèany na rozsvícení vánoèního stromu
v sobotu 27. listopadu 2021 od 17.00
v prostoru kulturního domu na Mezné.
Znít budou reprodukované vánoèní písnì a koledy,
hasièi a obec zajistí obèerstvení a teplé nápoje.

Zveme všechny obèany na rozsvícení vánoèního stromu
v nedìli 28. listopadu 2021 od 17.00
u kostela ve Høensku
Znít budou reprodukované vánoèní písnì a koledy,
hasièi a obec zajistí obèerstvení a teplé nápoje.
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Vážení spoluobčané,
až se začtete do mého předposledního příspěvku v tomto roce, tak v
něm nenajdete zmínku týkající se
průběžné turistické sezony, především pokud jde o návštěvnost v našich soutěskách, což si ponechám až
na prosincové vydání našeho zpravodaje. V této době již budu mít
číselné podklady potřebné k tomu,
abych mohl konstatovat, jaká byla
a co nám po ekonomické stránce
přinesla.

Ještě před zmíněnou slavnostní mší
jsem osobně poděkoval jak našim
současným zastupitelům, tak i těm,
kteří v minulosti stáli u zrodu myšlenky od litoměřické diecéze darem
získat do svého vlastnictví hřenský
kostel. Konkrétně jsem mohl osobně
poděkovat Janu Havlovi, Kateřině
Horákové, Stanislavu Křížkovi, Bc.
Robertu Marešovi, Aleně Pačákové,
RNDr. Lubomíru Parohovi, Romanu Pluháčkovi, Miroslavu Smoligovi a Lubomíru Touškovi. Ti vedle

Jestliže mám být konkrétní, byla
opravena jeho střecha, fasáda, zvonice, kůr, na němž bylo nutno ošetřit
nosné trámy a položit novou podlahu, v sakristii rovněž položit novou
podlahu, opravit oltář, zabudovat
novou elektroinstalaci, staticky posoudit veškeré nosné kostelní prvky,
instalovat nové lustry, vyhotovit křížovou cestu a přistoupit k desítkám
dalších pracovních činností, které
souvisely s jeho obnovou a celkovou
rekonstrukcí.

kovou, Ing. Julia Puflera, PhDr. Víta
Honyse, Jaroslava Stavinohu, Jiřího
Svobodu, Jaroslava Wiedermanna,
Vladimíra Zdeňka a Daniela Zillicha.
S jejich vlastním přispěním vás na
první adventní neděli dne 28. listopadu od 17 hodin rád při osobní návštěvě interiéru kostela seznámím.
V této době bude kostel slavnostně
osvětlen a navíc zazní tóny nových
varhan, na které bude hrát varhanní mistr Max Kaiser.

Nyní bych se chtěl s vámi podělit
o událost, která, bez jakékoliv nadsázky vejde do historie obce Hřensko, a přitom budete moci i svým
následníkům říci „byli jsme u toho“.
Zřejmě již víte, co mám na mysli.
Ano, jde o slavnostní otevření našeho kostela u příležitosti završení
jeho rekonstrukčních prací, které se
konalo v sobotu dne 23. října 2021
v dopoledních hodinách, za přímé
účasti generálního vikáře Diecéze litoměřického biskupství Mns. ICLic.
Mgr. Martina Davídka.
Nyní mi dovolte, abych vás, kteří jste na slavnostní mši nepřišli, v
krátkosti seznámil s tím, co se zmíněného dne událo.

drobného dárku z mých rukou převzali též pamětní list, který jim bude
natrvalo připomínat tento slavnostní den. Současně jsem mohl poděkovat též primátorovi města Děčín
Ing. Jiřímu Andělovi, CSc. a řediteli
Národního parku České Švýcarsko
Ing. Pavlu Bendovi, Ph.D., kteří
se osobně angažují v popularizaci
naší lokality, především pak našich
soutěsek, díky kterým obec průběžně získala dostatečné množství finančních prostředků potřebných na
rekonstrukci kostela.
Pokud jste, vážení spoluobčané,
byli seznámeni se stavem kostela
před rokem 2017, budete zanedlouho moci posoudit jeho proměnu.

V této souvislosti jsem pak mohl
osobně poděkovat celkem dvaceti
podnikatelům a pracovníkům, kteří radnicí byli osloveni, aby svým
umem a zaníceností se na potřebných rekonstrukčních pracích podíleli. Považuji za potřebné a slušné,
abych je vyjmenoval, a tímto způsobem ocenil jejich osobní angažovanost, která jim byla vlastní při
řešení zadaných úkolů. Konkrétně
jde o Ing. Václava Baňku, Radka
Dvořáka, Stanislava Frömmela,
Jana Fulína, Marii Jurkovou, Jana
Horáka, DiS., Irenu Klepalovou,
Michala Kuběnského, Petra Rudolfa Manouška, Ilonu Mišejkovou,
Ing. Václava Tesaře, Johanu Polá-

Pak se již od 11 hodin uskutečnila
slavnostní mše, kterou celebroval již
zmíněný Mons. ICLic. Mgr. Martin
Davídek, který v jejím průběhu vedle přítomných požehnal oltáři, křížové cestě, varhanám, a nakonec i
celému kostelu, jak jeho vnitřní, tak
i venkovní části a soše sv. Jana Nepomuckého. Šlo o nezapomenutelné
zážitky, na které budeme dlouho a s
vnitřní pokorou vzpomínat.
Nyní mi dovolte, abych vás v krátkosti seznámil s historií našeho kostela, který za necelou dobu čtyř let,
kdy započaly rekonstrukční práce na
jeho obnově, vstal z popela. Ano, je
tomu tak. Faktem je, že zdejší kostel
jsme do svého výlučného vlastnictví

získali na základě darovací smlouvy
v listopadu roku 2017 a přebírali jej
ve zdevastovaném, skutečně havarijním stavu. Jen rychlým stavebním zásahem nedošlo k jeho totální
devastaci.
První zmínka o zbudování kostela
ve Hřensku se spojuje s rokem 1764,
kdy zdejší rychtář Christian Clar po
zhotovení plánů zaslal žádost o svolení ke stavbě hraběti Frantzi Wenzelu Clary – Aldringenovi.
Protože se nepodařilo ustanovit
donátora pro hrazení kaplana, který měl dojíždět do Hřenska z Arnoltic, výstavba byla pozastavena.
Myšlenka postavit zdejší kostel
byla oživena až na základě vydání
dekretu císaře Josefa II., neboť zdejší
obec již splňovala podmínky pro zřízení nové lokálie. Ten se ve Hřensku
zastavil při inspekční cestě do Děčína a vyslyšel přání místních žen,
které jej o vystavění kostela poprosily, v němž by se mohly pomodlit se
svými muži před jejich náročnými
a nebezpečnými cestami na dřevěných vorech až do Hamburku. Sám
Clary – Aldringen na jeho výstavbu
ze svých prostředků přispěl darem
700 zlatých.
Dne 3. června 1786 byl položen
základní kámen kostela a k jeho
vysvěcení došlo dne 25. listopadu
1787. Byl zasvěcen sv. Janu Nepo-

muckému.
Hlavní oltář pochází z roku 1710,
a do našeho kostela byl přenesen z
nám neznámého, zrušeného kostela, již s obrazem sv. Jana Nepomuckého. Naposledy byl zrekonstruován
v roce 2002 po zasažení naší obce
rozsáhlou povodní, kdy voda dosahovala téměř k jejím oknům a od té
doby sloužil jako sklad pro vietnamskou komunitu.
Jde o nejníže položený kostel v
České republice a je chráněn jako
kulturní památka od roku 1966.
Před kostelem stojí socha sv. Jana
Nepomuckého z roku 1756.
Přesto mi dovolte, abych se dílčím
způsobem zmínil o čtyřech dominantách, která do budoucna budou
hřenský kostel nesporně pozitivně
charakterizovat a dodávat mu jeho
lesk a vážnost, byť jeho interiér je
skutečně chudý, ale je náš.
Konkrétně jde o jeho osvětlení,
varhany, výmalbu a zvony. Činím
tak záměrně abecedně, neboť nechci
ani jednu z těchto dominant nadhodnocovat.
Za prvé: osvětlení
Společnost Kuběnský spol. s r.o. se
sídlem v Praze, jejímž jednatelem je
Michal Kuběnský, se velmi úspěšně zhostila nelehkého úkolu. Vedle
zpracování projektové dokumenta-

ce dodala a instalovala jak vnitřní,
tak i venkovní osvětlení kostela, které svým pojetím lze označit za nadčasové, takové, které je konkurenčně
schopné s jinými, byť honosnějšími
kostely. Jde o nenápadná světla,
která svým pojetím a barevností
splývají s vnitřní výmalbou a nenarušují ji. Skutečný „um“ těchto světel
nyní nemůžete posoudit, ale pokud
kostel navštívíte v podvečerních hodinách dne 28. listopadu na první
adventní neděli, s jejich funkčností
vás rád seznámím.
Za druhé: varhany
Původní varhany pochází z roku
1923 z dílny pražského varhanáře
Josefa Růžičky. Dle posudku PhDr.
Víta Honyse, vedoucího oddělení
specialistů Národního památkového ústavu, územního pracoviště
Ústí nad Labem ze září roku 2018,
byly v posuzované době nehratelné,
vysoce v havarijním stavu, na samé
možné hranici obnovy do funkčního stavu.
Tohoto nelehkého úkolu se zhostil
mistr varhaník Jaroslav Stavinoha z
Valašské Bystřice, který je po jejich
rozebrání odvezl do své dílny a zde
je po dobu téměř dvou let rekonstruoval do podoby, kterou můžete
nyní vidět a ocenit jejich zvukovou
stránku. Současně instaloval nový,

vysoce moderní hrací stůl, jehož
klávesy jsou ze slonové kosti a ebenového dřeva.
Za třetí: zvony
Starší zvony, s reliéfy sv. Jana Nepomuckého z roku 1897, byly v roce
1917 rekvírovány pro válečné účely,
avšak v roce 1924 byly do kostela
instalovány dva nové zvony z dílny
zvonaře Richarda Herolda z Chomutova. Větší z nich byl pak v roce
1942 za II. světové války rekvírován pro válečné účely. Nový zvon,
který byl zvonařem - mistrem Petrem Rudolfem Manouškem odlit v
Holandsku, byl následně doplněn
do souhry se zachovaným zvonem,
čímž došlo k obnovení předválečné
dispozice. Navíc k těmto zvonům
byly dodány elektrické zvonící stroje. Těmto zvonům pak v listopadu
roku 2019 požehnal dnes přítomný
Mons. Martin Davídek.
Za čtvrté: výmalba
Obnova nástěnných maleb byla
skutečně obtížná. Záměrem osloveného mistra-restaurátora Daniela
Zillicha z České Lípy bylo docílit
nejvěrohodnější rekonstrukce šablonové malby, kvádrování ornamentů, které se dle dostupné fotodokumentace daly akceptovatelně
▶ pokračování na straně 4
uskutečnit.
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▶ pokračování ze strany 3

Na ploše klenby presbytáře jsou
na modrém pozadí zlacené hvězdy, uprostřed s výjevem beránka
Božího, který je symbolem Ježíše
Krista. Ten se jako syn Boží obětoval za odpuštění lidských hříchů.
Potud můžeme čerpat z Janova
evangelia, podle něhož Jan Křtitel,
po setkání s Ježíšem, pravil: „Hle
beránek Boží, který snímá hřích
světa“.
Po stranách presbytáře jsou

vyobrazeny kříže s
palmovými ratolestmi, nalevo s knihou
se sedmi pečetěmi a
napravo je nejsvětější srdce páně, obtočené trnovou korunou. Jelikož dodaná
fotografie Danielu
Zillichovi pochází z
počátku 20. století
a je černobílá, byla
jím současná barev-

nost upřesněna dle
analogií obdobných
dobových barevných
úprav sakrálních interiérů, vše po předchozí konzultaci se
zástupci Národního
památkového stavu.

budovali a nedopusťme, aby náš
kostel zažil neblahou dobu, které jsme byli ještě před nedávnem
osobně svědky. Přeji si, aby i naši
nástupci, budoucí zastupitelé obce
Hřensko, se k této kulturní památce chovali tak jako my nyní, s veškerou úctou a pokorou.
Ať jste zdraví, máte se rádi a jste
Vážení spoluobča- spokojeni.
né,
JUDr. Zdeněk Pánek,
važme si toho, co
jsme společně vystarosta

Ochutnávka ve Velkých Žernosekách
V pátek 29. října občané Hřen- ní svahy Českého středohoří a
ska a Mezné opět navštívili Žer- vhodná půda vytvářejí příznivé
nosecké vinařství s.r.o.
podmínky pro pěstování odrůd
vhodných zejména pro výrobu
bílého vína. Víno se vyrábí a zraje
v historických vinných sklepech
z poloviny 13. století, které vybudovali mniši řádu Cisterciáků. K
ochutnávce nám byly poskytnuty z bílých vín Müller Thürgau,
Rulandské šedé a bílé, Tramín,
Johanniter, Solaris a růžové víno
Tisíciletá tradice je důkazem vyrobené z odrůdy Rulandské
toho, že jsou zde velmi vhodné modré. Po degustaci ve sklepě
přírodní podmínky pro pěsto- pokračovalo v zámečku poznávání vinné révy. Řeka Labe, již- vání i jiných vín, včetně bohaté-

ho rautu. Starosta obce Hřensko
také vyhlásil oblíbenou soutěž z
oblasti vinařských znalostí a ocenil výherce opět vínem. Zábava

trvala do dvacáté druhé hodiny a
byla možnost zakoupit si ochutnaná i jiná vína. Poté nás autobus
odvezl do našich domovů.

Sbor dobrovolných hasièù Høensko poøádá tradièní

Pouštìní bludièek

Lampionový prùvod
Sraz všech na hasièské zbrojnici 28.11.2021 v 17 hodin.
Lampionky, teplé obleèení a dobrou náladu s sebou. Ostatní zajistí hasièi.

Mladí hasiči: „Den za obnovu lesa“
V sobotu 16.10.2021 jsme se s
mladými hasiči a několika hasiči
z výjezdové jednotky zúčastnili
celorepublikové akce „Den za
obnovu lesa“, organizovaný společností LESY ČR.

Tato akce se konala na 13 místech
po celé České republice. Pro nás
nejblíže byla Nová Huť u Svoru v
okrese Česká Lípa.
Po příjezdu do Nové Huti jsme
dostali mapu se stanovišti, kde se
děti dozvěděly spoustu zajímavých
informací o lese, výsadbě stromků, jaké semínko patří ke kterému
stromku, nebo třeba kdy a jak se
semínka sbírají, proč jsou některé
stromky natřené bíle a jiné modře.
Zajímavá byla ukázka koní pou-

První losos
se letos vrátil
31. října
Zřejmě první lososí navrátilec
byl letos v Kamenici zaznamenán 31. října.
Stráž přírody nyní denně provádí monitoring, s cílem zaznamenávat vracející se ryby, ale také
dohlížet na dodržování omezení
rybolovu v oblasti soutoku Kamenice a Labe. V letošním roce
začala platit přísnější pravidla,
rybařit se od října do konce prosince nesmí v okolí 200 metrů
od ústí Kamenice do Labe. Doba
platnosti omezení pro rybáře byla
prodloužena s ohledem na skutečnost, že se lososí tah v předchozích letech začal opožďovat.

žívaných ke stahování kmenů stromů z nepřístupných částí lesa. Toto
už v dnešní moderní době děti
skoro neznají. I v našem okolí se
těží většinou těžkými stroji a koně
jsou vidět málo. Starší děti naopak
zaujalo, jak se měří a označují stromy postižené kůrovcem a jejich
další zpracování.
Jelikož jsme byli v lese, nesměla
chybět ani lesní zvěř a ptactvo. Nejvíce nás zaujali výr velký a puštík
obecný.
Na nám přidělené pasece jsme
shlédli názornou ukázku sázení
stromků, po které jsme si rozebrali motyky, sazeničky dvouletých
buků a vrhli jsme se do sázení.
Každý nejprve vykopal jamku na
označeném místě, vložil sazeničku, přisypal hlínou a poté pořádně

upěchoval, aby ji nevyplavil déšť. Při práci nám přálo počasí, slunDěti sázení velmi bavilo a měly ko svítilo a čas rychle utíkal. Zasaradost z dobře odvedené práce při dili jsme přes 300 stromků nového
výsadbě nové generace lesů.
lesa.

Narozeniny
v listopadu
oslaví

Růžena Tourková, Jan Berkovec, Ivana Blažíčková,
Marcela Peroutková, Tobiáš Podaný, Kateřina Křížková,
Martin Češpiva, Adam Hlaváček, Vojtěch Peroutka,
Jaroslav Salavec, Jana Mba, Barbora Marešová, Elly Nguyenová
Oslavencům přejeme pevné zdraví a veselý život.

Z bloku Obecní policie Hřensko v období říjen 2021
Veřejný pořádek
Dne 2. října hlídka OP Hřensko
zabezpečovala veřejný pořádek při
nakládce nebezpečného odpadu v
lokalitách Hřensko, Horní Hřensko, Mezní Louka a Mezná.

Dopravní nehoda
Dne 9. října došlo na komunikaci ve směru na Děčín k dopravní
nehodě dvou vozidel se zraněním
osob s následným transportem
RZS do nemocnice v Děčíně.
Hlídka OP Hřensko v místě zasaŽádost o pomoc
hovala formou řízení dopravy. NeDne 2. října požádala o pomoc hodu šetřila PČR Děčín dopravní
hlídku OP Hřensko provozní ho- nehody a následky likvidovala
telu Praha ve věci ubytovaného SDH Hřensko.
turisty s neplatným cestovním
dokladem. Provozní byla hlídkou Žádost o pomoc
OP Hřensko poučena, jak má Dne 12. října byla hlídka OP
postupovat v těchto případech. Hřensko požádána o pomoc proSoučasně jí byl předán telefonický vozovatelem odstavné plochy na
kontakt na Cizineckou Policii.
parkování ve Hřensku a to ve věci
parkujícího turisty, který jíž druPoškození zábrany
hý den stál na odstavné ploše. Při
Dne 8. října při kontrole veřejné- příchodu majitele vozu k vozidlu
ho pořádku hlídka Obecní policie byl tento provozovatelem vyzván
Hřensko zjistila poškození ohra- k zaplacení poplatku, tento to však
zení zóny okolo kostela. Závada odmítl s tím, že parkoviště není
byla nahlášena na obec Hřensko k řádně označeno a na místě chybí
odstranění.
ceník. Občan měl zcela pravdu a
Bezpečnost dopravy
provozovateli plochy hlídka OP
Dne 9. října hlídka OP Hřensko oznámila, že do doby uvedení nezabezpečovala veřejný pořádek při dostatků do souladu zde nebude
otevírání opraveného památníku na požádání nic řešit. Provozovapadlých bojovníků z 1. světové tel tuto argumentaci uznal.
války na Mezné. Akce se zúčastnilo větší množství osob, proto bylo Černé skládky
nutno též zajišťovat bezpečnost Dne 21. října hlídka zjistila, že na
silničního provozu.
několika místech na nábřeží je založeno několik skládek s ojetými

pneumatikami. Hlídka OP Hřensko tento stav oznámila na ŘSD
Chomutov jako správci komunikace č. 62 k úklidu.
Žádost o pomoc
Dne 23.října požádala o pomoc
hlídku OP vietnamská prodejkyně
ve věci komplikovaného nákupu
oblečení německou turistkou, která tak dlouho váhala s nákupem
bundy, až si uklidila připravené
peníze určené na nákup zpět do
peněženky a poté tvrdila, že již
zaplatila. Pohledem na záznamovou kameru byla usvědčena ze lži
a poté si za přítomnosti hlídky OP
Hřensko bundu řádně zaplatila a
odešla směr domů.

Hřensko o pomoc provozovatelka
penzionu v Mezné ve věci turisty,
který byl u nich ubytován, zaplatil nocleh, ale zapomněl uhradit
zkonzumovanou stravu. Provozovatelka penzionu byla hlídkou OP
poučena, jak má ve věci postupovat v tomto případě, kdy se jedná o
občanskoprávní spor. Vzhledem k
přijatému opatření ze strany provozovatelky penzionu se dlužník
vrátil a uhradil částku za stravu.
Poctivá turistka
Dne 28. října přišla na infocentrum ve Hřensku poctivá turistka s
tím, že našla ve výdejním okénku
bankomatu vedle obecního úřadu
pět tisíc korun. Peníze jsou připraveny na infocentru k vyzvednutí majitelem peněz. Hlídka OP
Hřensko se pokusila pomocí telefonu kontaktovat banku, avšak ve
státním svátku tam nikdo nepracoval. V případě nevyzvednutí peněz majitelem bude částka předána na Obec Hřensko do úschovy.

Žádost o pomoc
Dne 24. října požádala obsluha
parkoviště nad hotelem Klepáč
o pomoc hlídku OP Hřensko ve
věci dvou osob, které zaparkovali
svůj vůz v horní části parkoviště a
nezaplatili parkovné. Hlídka OP
Hřensko vůz zablokovala k zjištění
totožnosti řidiče. Kolem patnácté Stálá činnost
hodiny se k vozu dostavil řidič a Veřejný pořádek, doprava, oddíky zablokování vozu dlužné par- klon vozidel ze zákazu na parkokovné zaplatil obsluze parkoviště. viště ve správě obce Hřensko, a to
zejména na Mezní Louku.
Žádost o pomoc
Dne 28. října požádala hlídku OP
Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Brigáda

V sobotu 23.10.2021 od dopoledních hodin hasiči s dětmi, po
dohodě s vedením NPČS, prořezávali cesty, které jsou velmi
často využívány k transportu

zraněných osob. Vzhledem ke
kůrovcové kalamitě a častým
silným větrům bylo o práci postaráno. Hasiči s pilami řezali a
káceli popadané a rizikové stro-

my, děti pod vedením vedoucích
mládeže hojně přiložily ruku k
dílu a byly platnými pomocníky.
Po ukončení prací na všechny
čekalo zasloužené drobné po-

hoštění na hasičárně. Tato činnost hasičům výrazně zkrátí a
usnadní dojezdové časy při zásazích ke zraněným osobám.

Vlčí mláďata v národním parku
V Národním parku České Švýcarsko se letos díky výzkumu České zemědělské univerzity podařilo
doložit první reprodukci vlků
obecných v novodobé historii.
Vlčí pár vyvedl tři mláďata ve východní části národního parku. Vlčata
jsou zachycena zejména na snímcích
a videozáznamech z fotopastí, první
doklad pochází z poloviny června.
Vlci se do Národního parku České
Švýcarsko vrátili v roce 2016. Reprodukce vlků na území národního parku však byla potvrzena poprvé letos.
Vlčí populace na území dnešního
Českého Švýcarska byla člověkem
vyhubena nejpozději v roce 1756,
kdy měl být na území českokamenického panství odstřelen poslední
jedinec. K potvrzené reprodukci
vlků v Českém Švýcarsku tak došlo Dvě ze tří vlčích mláďat tak, jak je zachytila fotopast České zemědělské univerzity. Video můžete shlédnout na internetu pod odkazem:
po 265 letech.
https://youtu.be/LoWHwocRAo8
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