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DOKONČILI UNIVERZITU
DOBROVOLNÉHO HASIČE

PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVA
ZE SOUTĚSKY OBERE
SCHLEUSE POMOCÍ
VRTULNÍKU

PŘEDČASNÉ VÁNOCE
NA MEZNÉ

V letech 2013-2021 studovali
zástupci SDH Hřensko
univerzitu v Bílých Poličanech

Stálí obyvatelé i chalupáři
z Mezné se sešli k oslavě
předčasných vánoc.

3 / POUKÁZKY
Tak jako v předchozích letech
poskytne obec v předvánočním čase
našim občanům s trvalým pobytem,
trvale žijícím ve Hřensku, poukázky
ve výši 1000 Kč.
Letos se jedná o poukázky
do obchodního řetězce Kaufland.

Závod převozníků
„O putovní pohár starosty obce“ 2021

Od roku 2009 končí turistická sezóna ve Hřensku závodem
převozníků.
Minulý rok byla tradice přerušena vhledem k omezením,
nařízenými vládou ČR ohledně prevence před Covidem 19.
Letos však závod proběhl a my
vám přinášíme jeho výsledky.
Více informací o průběhu závodu spojeném s ukončením
vám přinese Slovo starosty.

pořadí
Kategorie starší (nad 50 let)
1. Antonín Podaný
2. Bohumil Chmel
3. Libor Holpuch
Kategorie mladší (do 50 let)
1. Michal Fieger
2. Tomáš Sabol
3. Vítězslav Jansa
▶ pokračování na straně 5

Vážení spoluobčané,
v posledním čísle našeho zpravodaje jsem vás informoval o tom,
že uplynulou sezonu, z hlediska
příjmů a návštěvnosti v našich
soutěskách, včetně příjmů z parkovišť, budete mnou seznámeni v
jeho prosincovém vydání, což nyní
činím. O tom, že příjezd turistů do
oblasti Národního parku Českého
Švýcarska nebyl tak výrazný jako
v minulých sezonách, především
v r. 2018 a r. 2019, kdy našimi
soutěskami projelo 400 000, resp.
300 000 turistů, jsem vám podával průběžné informace. Na těchto
závěrech nemíním cokoliv měnit,
neboť jsou objektivní a nezpochybnitelné. Kůrovcovou kalamitu, kterou jsme spolu s Národním
parkem České Švýcarsko museli
operativně řešit, prakticky několik
dní před zahájeném turistické sezony, na níž jsme se poměrně vysokou finanční částkou podíleli a
dále pak uzavřená turistická cesta
z Mezní Louky přes Solgrund po
galerie k hornímu přístavišti Divoké soutěsky, to byly dvě dominanty, které naši představu, jaké
příjmy pro r. 2021 můžeme očekávat, negativně ovlivnily. V letošním roce tak naše soutěsky navštívilo pouze 193 261 návštěvníků
(Edmundovu soutěsku 172 293 a
Divokou soutěsku 20 968), což je
v porovnání s r. 2020 propad o 68
234 návštěvníků. Na našich parkovištích pak bylo zaparkováno
30 659 motorových vozidel, což
je za sledované období propad o
3 657 motorových vozidel. S tím
pochopitelně souvisí i naše příjmy
ze vstupného, které byly, opět v porovnání s r. 2020, nižší o 6 492 284
Kč. Jde o poměrně vysokou částku,
která nás v našich představách,
jaké cíle jsme si při stanovení rozpočtu obce na r. 2021 předsevzali,
limitovala a pro nadcházející r.
2022 nám ani nedovolila vytvořit si vyšší finanční rezervu. Chci
vám však říci, že z dřívější doby
zadané cíle jsme splnili a po stránce ekonomické představa jejich
další realizace v r. 2022 narušena
nebyla. Je však zajímavé, že v letošním roce příjmy z prodaného
zboží v infocentrech, jak v budově
obecního úřadu, tak v naší srubové stavbě v Edmundově soutěsce,
byly vyšší než v loňském roce o
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569 688 Kč. Dle našeho názoru je
tomu tak z toho důvodu, že jsme
se při objednávání příslušného
sortimentu zaměřili na kvalitní
regionální produkty, které naši
oblast úspěšně reprezentují.
Z důvodů přetrvávající epidemie
Covid 19 jsme na poslední chvíli
museli zrušit jinak tradiční vyhodnocení turistické sezony v Janově
a setkat se tak společně v prostoru
srubové chaty v Edmundově soutěsce. Toto setkání bezprostředně
navazovalo na uskutečněný závod převozníků „O putovní pohár
starosty obce“. Z vlastního náhledu a hodnocení této akce, včetně
názorů „závodníků“, přítomných
hřenských občanů a hostů z okolních obcí, lze obecně uzavřít, že se
vydařila. Nechyběla dobrá nálada přítomných, zpěv a tanec, vše
za dobrého podzimního počasí,
umocněno ochotou Karla Macka
„zásobit“ nás dobrým jídlem a
kvalitními nápoji. Společným motem všech přítomných bylo opět
se na tomto místě a za dané režie
setkat a turistickou sezonu ukončit tímto způsobem, což je určitě
důvod k našemu zamyšlení.
Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem, především pracovnicím obecního úřadu Dianě Vojtíškové, Ing. Štěpánce Kubátové,
Martině Dvořákové, dále pak naší
provozní četě a obecní policii za
jejich aktivní přístup a odevzdanou práci související se slavnostním otevřením hřenského kostela
v sobotu dne 23. října t.r. Přijaté
reakce na tuto akci jsou vesměs
příznivé a oceňující naši agilnost
v souvislosti s jeho důstojným předáním veřejnosti. V příštím čísle
zpravodaje se pak zamyslím nad
možnými způsoby, jak našim občanům kostel ještě více „přiblížit“,
ve snaze docílit jeho pravidelnou
návštěvnost a vyslechnout vaše
názory při využití rekonstruovaných zvonů.
Na závěr v krátkosti a heslovitě
bych vás rád seznámil s některými
údaji. Tak především Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor kontroly,
dne 24. listopadu t.r., uskutečnil
„Přezkoumání hospodaření obce
Hřensko za r. 2021“, které pro nás
dopadlo velmi dobře, bez jediného
vytčeného nedostatku. Za to patří
velký dík naší účetní Ing. Štěpánce

Kubátové.
Je velmi dobré, že před několika
dny jsem v zastoupení obce Hřensko mohl s Lesy České republiky,
s.p. se sídlem v Hradci Králové podepsat dodatek smlouvy o pachtu,
vztahující se k parkovišti „U vodopádu“, které za stejných finančních
podmínek budeme provozovat až
do r. 2026.
Na konci měsíce listopadu jsme
od Povodí Ohře, s.p. se sídlem v
Chomutově obdrželi námi dlouho
očekávaný dopis, dle něhož tato
společnost souhlasí s tím, aby oba
jezy, jak v Divoké, tak v Edmundově soutěsce, byly jako vodní díla
Katastrálním pracovištěm Děčín
zapsány do katastru nemovitostí.
Tím se nám otevírá cesta k přiznání možných dotací na jejich
budoucí rekonstrukci.
Již v současné době, na základě
uzavřené smlouvy se Státním fondem životního prostředí v Praze

a předcházejícího výběrového řízení, probírá akce „Usměrňování
návštěvníků v Národním parku
České Švýcarsko – stezky a zábradlí“, kterou provádí společnost
WOOD CS s.r.o. se sídlem ve Všemilech, jejichž jednatelem je Ing.
Václav Baňka. Lze si jen přát, aby
počasí dovolilo toto dílo uskutečnit
(cestu od Mezního můstku k dolnímu přístavišti Divoké soutěsky)
v co nejkratší době, bez možného
narušení očekávaného provozu
této soutěsky v jarních měsících r.
2022.
A zcela na závěr. Z tohoto místa bych vám chtěl popřát krásné a
poklidné prožití vánočních svátků.
Do nového roku 2022 pak rodinnou pohodu, přátelství mezi námi
a náruč osobních a pracovních
úspěchů.
Ať jste zdraví, máte se rádi a jste
spokojeni.
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Poděkování
Vážený pane starosto,
Rád bych Vám a příslušníkům Vaší
jednotky SDH obce Hřensko poděkoval za vysoce profesionální přístup
při krizovém odstřelu nebezpečných
stromů na turistických cestách v Národním parku České Švýcarsko ve

dnech 23.11. - 25. 11. 2021. Vaši hasiči předvedli profesionální nasazení
při technickém zajištění a prokázali
velice odbornou úroveň.
S pozdravem
pyrotechnik komisař
por. Radek Mahút, DiS.

Poděkování

za sponzorský dar společnosti RYKO a.s., Děčín

Sbor Dobrovolných hasičů Hřen- mladé hasiče našeho sdružení,
sko – mládež děkuje za sponzorský které využijí zejména na soutěžích
dar společnosti RYKO a.s. Děčín. a trénincích.
Z tohoto sponzorského daru bylo
Vedoucí mládeže
pořízeno sportovní oblečení pro

Dokončili univerzitu dobrovolného hasiče
V letech 2018-2021 jsme studovali jako zástupci našeho
SDH a JSDH Hřensko univerzitu dobrovolného hasiče v Bílých Poličanech.
Univerzita dobrovolného hasiče (UDH) - je studium organizované Sdružením Hasičů
Čech Moravy a Slezska (SH
ČMS). Gesci za toto studium
má Ústřední odborná rada pro
vzdělávání, která při zabezpečení studia spolupracuje s ostatními Ústředními odbornými radami SH ČMS a také s Vysokou
Školou Báňskou – Technickou
Univerzitou Ostrava v rámci celoživotního vzdělávání.
Jako studenti z řad SH ČMS
jsme absolvovali odborné kur-

Poukázky

Tak jako v předchozích letech
poskytne obec v předvánočním
čase našim občanům s trvalým pobytem, trvale žijícím
ve Hřensku, poukázky ve výši
1000 Kč.
Letos se jedná o poukázky do
obchodního řetězce Kaufland.
Poukázky je možné vyzvednout od 13. prosince do 21.
prosince 2021 a od 3. ledna do
30. dubna 2022, v úřední dny
(pondělí a středa 8.00 – 15.30),
v neúřední dny po telefonické
domluvě na čísle 412 554 021.
Platnost poukázky je 4 roky.

zy z oblasti požární ochrany
(represe, prevence, ochrana
obyvatelstva), byly nám vštípeny základní znalosti legislativy
týkající se PO, znalosti vnitroorganizačních předpisů SH ČMS,
základní znalosti ekonomiky
SH ČMS, zásady práce s mládeží v SH ČMS, znalosti z historie
dobrovolných hasičů. Dále jsme
byli vybaveni funkcionářskými
dovednostmi (fundraising, komunikace, psychologie, práce
s veřejností, rétorika, etiketa,
práce s PC). Také jsme museli
prokázat schopnost poskytnout
první pomoc, organizovat, řídit, zabezpečovat úkoly, jednat
s partnery a propagovat činnost
dobrovolných hasičů.

Všichni zúčastnění získali ho nových znalostí a zkušeností,
osvědčení o absolvování Uni- samozřejmě i kontaktů na ostatvezity Dobrovolného Hasiče ní SDH a JSDH.
potvrzené SH ČMS a VŠB TU
Drahomíra Košíková,
Ostrava a odznak absolventa od
Marcela Laskošová,
SH ČMS.
Lenka Leznová,
Toto studium nám dalo mnoJan Košík…

Narozeniny
v prosinci

oslaví
Alena Havlová, Alena Tomášková, Stanislav Křížek,
Martina Koudelková, Agáta Češpivová, Pavel Vitmann,
Veronika Kaplan, Lukáš Bohatý, Oto Riňák, Eva Trázníková,
Helena Peroutková, Stanislav Tajbner
své jubileum oslaví
Lubomír Stárek

Oslavencům
přejeme pevné zdraví
a veselý život.

Fotoreportáž: Závod převozníků

„O putovní pohár starosty obce“ 2021

Přibližování dřeva ze soutěsky Obere Schleuse
pomocí vrtulníku
Po řešení bezpečnosti v sou- k tomuto účelu vyhradilo částku prozatím provedeny pouze na německé mají proběhnout povislosti s kůrovcovými soušemi zhruba 1,9 mil. Kč. Práce byly české straně soutěsky, na straně čátkem ledna.
v soutěskách u Hřenska došlo k
lesnickému zásahu také v soutěsce Obere Schleuse na českosaské hranici.
I tam je oblíbenou turistickou
atrakcí plavba na lodičkách po
říčce Křinici, plavbu provozuje město Sebnitz. Vzhledem k
výrazně horší dostupnosti se
však akce neobešla bez pomoci vrtulníku. Kácení souší bylo
prováděno již od poloviny října,
jejich transport z příkrých svahů soutěsky mohl být realizován
ve druhé polovině listopadu, a
to i navzdory nízké oblačnosti a
spíše deštivému počasí. Vrtulník
absolvoval více než 100 pracovních letů a ze soutěsky bylo vyneseno na 150 smrkových souší. Převážnou většinu nákladů
Foto: Václav Sojka
akce neslo město Sebnitz, které Vrtulník MI-8 při práci nad soutěskou Obere Schleuse na říčce Křinici. 				

Historie:
Stará plynárna ve Hřensku

Starou plynárnu není nutno
nějak zvlášť Hřenčákům představovat, jelikož jí každý zná.
Nicméně trochu technických
informací z minulého století určitě zaujme. To, že se zde vyrá-

běl acetylenový plyn, který byl
rozveden za účelem svícení do
místních domů a kostela, ví snad
každý místní. Pojďme si tedy říct,
jak to vypadalo v dobách výroby
plynu.

V hlavní místnosti stály dva obří,
do věžičky vystupující, zásobníky,
do kterých se umisťoval karbid. K
zásobníkům byla přivedena potrubím voda z místního potoka,
která se v přesně v stanoveném

poměru mísila s karbidem. Plyn,
který při tomto procesu vznikal –
acetylen, byl zachycován do další
objemné bezpečnostní nádrže,
odkud byl dále rozveden do obce.
Pod nádržemi byly v podlaze
umístěny odtokové kanálky na
přebytečnou vodu, ta se vracela
zpátky do potoka a ve věži byly
zhotoveny bezpečnostní průduchy na odvod uniklého plynu.
V zadní části plynárny se skladoval ve velkém množství karbid,
který, jak už jsme si řekli, byl potřebný k výrobě acetylenu. Vzadu
za plynárnou byla postavena z cihel u potoka regulační stanice na
průtok vody do objektu.
Plynárna fungovala přibližně 20
let, jelikož byl do obce přiveden
elektrický proud. Výroba karbidového plynu již poté pozbyla
významu
Snad se vám náš krátký článek
líbil a pokud má někdo nějakou
starou fotografii, pohled nebo
předmět k Staré Plynárně, budeme rádi za zapůjčení a zveřejnění.

Hřensko

Mezná

Z bloku Obecní policie Hřensko v období listopad 2021
Nevhodné umístění semaforu
Dne 4. listopadu požádala o pomoc hlídku OP Hřensko pracovnice čerpací stanice ve Hřensku ve
věci nevhodného umístění sema-

foru u stavby nábřežní zdi v místě
penzionu Přívoz. Nedostatek spočíval v tom, že byl semafor umístěn těsně za zatáčkou a vzhledem
k tomu, že velké množství řidičů

jezdí po paměti a přes dostatečné
dopravní značení upozorňující na
semafor, tak byli velice překvapeni, když zjistili, že za zatáčkou stojí
fronta vozidel, jejichž řidiči čekají
na zelenou. Díky znalosti strážníka
byla oslovena firma instalující zde
tato dopravní zařízení, konkrétně
její spolumajitel, k nápravě věci a
semafor byl posunut na přehlednou rovinku ve směru na Děčín.

OP zadokumentována a poté jí
zlikvidovala nasmlouvaná úklidová
četa, kterou má na tyto záležitosti
ŘSD Chomutov.

Poškození zábradlí
Dne 21. listopadu, při dopolední kontrole veřejného pořádku v
místě vnitřního Hřenska, hlídka
OP Hřensko zjistila poškození
oplocení kostela, které bylo zřejmě
provedeno ve večerních hodinách.
Zjišťování vlastnictví
Závada byla nahlášena určenému
Dne 5. listopadu zjišťovala hlídka pracovníkovi obce Hřensko a dále
OP Hřensko vlastnictví posprejo- i prostřednictvím zápisů ze směn
vaných objektů grafity v souvislosti OP Hřensko na obec Hřensko.
s pátráním po pachateli této odsouzeníhodné činnosti na území obce Stálé činnosti
Hřensko.
Řešení přestupků v dopravě,
stánkový prodej a kontrola dodrStřílení petard
žování zásad stánkového prodeje,
Dne 6. listopadu řešila hlídka OP zejména závady v rozmístění zboží,
Hřensko střílení petard do řeky Ka- odklon vozidel ze zákazu parkomenice dvěma německými mladí- vání na parkoviště ve správě obce
ky, a to i za účasti rybí stráže ČR.
Hřensko, kontrola bezprostředního okolí kostela jako prevence před
Založení černé skládky
možným poškozením jeho fasády
Dne 13.listopadu při kontrole ve- a oplocení, trvalá kontrola rizikořejného pořádku hlídka OP Hřen- vých míst, kde dochází k zakládání
sko zjistila, že v místě mezipásma černých skládek v podobě ukládání
je založena černá skládka v podobě ojetých pneumatik, podněty občauložených tří kusů ojetých pneu- nů a podobně.
matik. Tato skládka byla hlídkou
Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Předčasné vánoce na Mezné
V sobotu 13. listopadu se stálí
obyvatelé a chalupáři z Mezné
sešli, aby oslavili předčasné vánoce.
Tuto oslavu jim připomíná od
roku 2009 Ježíšek dopisem. Neuskutečnila se pouze minulý rok
a to z důvodů Covidu 19. Společ-

nou oslavou se zakončuje uplynulá sezóna. Letos se konala,
tak jako v roce 2009, v penzionu
Nad Soutěskami, dříve Čedos,
který pánové vánočně vyzdobili. Manželky doma připravily
vánoční večeři a spolu s dárky
přinesly do penzionu. Rybí po-

lévku a zelňačku opět připravila
Alenka Havlová. Po přípitku a
štědrovečerní večeři následovalo
předávání dárků a zábava. Všichni účastníci s tím počítali, nasadili si různé masky, převleky. Ve
22 hodin starosta obce Hřensko
oslavu ukončil.

Druhý den dopoledne mužská část rodin opět vše upravila
do původního stavu. Děkujeme
všem za účast a majiteli penzionu Romanu Pluháčkovi za
umožnění této oslavy.
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