
2 / POZVÁNKA
POUTNÍ SLAVNOST 
SVATÉHO JANA 
NEPOMUCKÉHO 
VE HřENSKU
15. KVěTNA 2022

5 / TURISTIKA
DOČASNÉ UZAVÍRKY 
HNÍZDIŠŤ SOKOLŮ, 
ČÁPŮ A VÝRŮ
Vstup do některých částí NP 
je nyní omezen

ZPRAVODAJ
INFORMAČNÍ MěSÍČNÍK HřENSKA A MEZNÉ
VYDÁVÁ OBEC HŘENSKO V NÁKLADU 200 VÝTISKŮ § ZDARMA § ROČNÍK XIII § ČÍSLO 3/2022 § březen 2022 § www.hrensko.cz

OBEC HŘENSKO

Hřensko a Mezná
sobota 9.4.2022

více informací naleznete na straně 7

4 / CHARITA
DAR OD OBCE 
HřENSKO
Senioři děkují obci Hřensko 
za poskytnutý dar, který je 
mile překvapil.

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Hřensko

V pátek 25. února se v podve-
černích hodinách konala valná 
hromada našeho hasičského 
sboru na zbrojnici v Hřensku.

Díky opatřením proti šíření 
COVID-19 byla první za uply-
nulé dva roky.

Byly vyhodnoceny roky 2020 

a 2021, které byly na činnost 
skromnější, jelikož nám situaci 
komplikovala pandemie a pan-
demická opatření. Byl předlo-

žen plán na rok 2022, který jak 
doufáme už bude skoro v nor-
málních kolejích.

������ ��������
Vážení spoluobčané,
ještě před čtrnácti dny jsem ne-

tušil, že úvod mého březnového 
měsíčního příspěvku bude zcela 
jiný, než na který jsem byl zvyklý. 
Musím začít tím, že všichni mí-
rumilovní lidé na celém světě se 
rázně a jednotně postavili proti 
zlovůli Putinovské administrativy, 
která zákeřným způsobem na-
padla Ukrajinu, ve snaze politicky 
i hospodářsky si ji podmanit. Ze 
strany Ruska jde o agresivní vá-
lečnou invazi proti suverénnímu 
státu, která je v hlubokém rozpo-

ru s mezinárodními smlouvami a 
úmluvami, jež si do současné doby 
vyžádala mnoho lidských životů. 
Jistě mi dáte za pravdu, že takové-
muto příkoří nelze dát časový pro-
stor a musí být co nejdříve ukonče-
no. Pouze v míru, jenž je ze strany 
Ruska protiprávním způsobem na-
rušen a je ohroženo spokojené žité 
v celé Evropě, je možno se upínat 
na uskutečnění našich záměrů, za-
měřených na rozvoj a popularizaci 
naší obce a tím i soutěsek.

Právě z tohoto důvodu, ve snaze 
pomoci ukrajinskému lidu, bylo na 

jednání našeho zastupitelstva, ko-
naného dne 7. března t. r., jedno-
myslně přijato usnesení, na základě 
kterého jsme mu prostřednictvím 
konta „Člověk v tísni“, jako výraz 
naší humanitární pomoci, zaslali 
finanční dar ve výši 100 000 Kč. 
Současně jsem se jako starosta obce 
rozhodl, že pro letošní turistickou 
sezonu ti Ukrajinci, kteří získají v 
České republice statut uprchlíka, 
nebudou muset na našich parko-
vištích hradit parkovné a společně 
s rodinnými příslušníky rovněž ani 
jízdné v našich soutěskách. I tímto 

způsobem dáváme jasně najevo, že 
vnímáme současné utrpení, které 
se Ukrajině děje a rázně odsuzuje-
me dobyvačnou politiku Ruska.

Chtěl bych vás současně informo-
vat o tom, že na výše zmíněném 
zastupitelstvu jsme schválili vítěze 
výběrového řízení na akci „Usměr-
ňování návštěvníků v NP České 
Švýcarsko – Edmundova soutěska 
(zábradlí II. Etapa), jímž se stala 
společnost WOOD s.r.o. se sídlem 
ve Všemilech a vítěze výběrového 
řízení na akci „Rekonstrukce I. NP 
objektu č. p. 97“ (bývalá škola), 
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jímž se stala společnost Děčínský 
stavební podnik s.r.o., se sídlem 
v Děčíně, které tak tímto našim 
rozhodnutím získávají právní pod-
klad. Lze důvodně očekávat, že obě 
akce budou zrealizovány ještě v 
tomto roce a obec se tak bude moci 
navenek prezentovat kvalitními 
díly.

V souvislosti s ukončením studia 
University dobrovolného hasiče, 
o kterém jste byli prostřednictvím 

našeho zpravodaje informováni v 
prosinci loňského roku, jsem dne 
14. února t.r. na radnici přijal její 
absolventy, a to konkrétně Jana 
Košíka, Drahomíru Košíkovou, 
Marcelu Laskošovou a Lenku Lez-
novou a jako výraz poděkování 
jim předal věcný dar – náramko-
vé hodinky. Nepochybně mi dáte 
za pravdu, že jejich mnoholetým 
studiem se tito naši zástupci SDH 
a JSDH Hřenska přičinili o zkvalit-

nění jak teoretické, tak i praktické 
základny naší hasičské zbrojnice. 

Na závěr mého přispění do zpra-
vodaje mi dovolte, abych vás co 
nejsrdečněji pozval na „Poutní 
slavnost sv. Jana Nepomuckého 
ve Hřensku“, která se bude ko-
nat v neděli 15. května od 10:30 
a kterou bude sloužit Mons. Jan 
Baxant, biskup litoměřický. Tento 
termín byl tímto vrcholným před-
stavitelem diecéze stanoven při mé 

osobní audienci v jeho církevní 
rezidenci v Litoměřicích, kam mě 
na sklonku loňského roku pozval. 
V této souvislosti mně jako zástup-
ci obce Hřensko za uskutečněnou 
generální opravu našeho kostela 
poděkoval, když při této příležitosti 
chce vzdát děkovný hold též vám, 
občanům Hřenska.

Ať jste zdraví, máte se rádi a jste 
spokojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

������ ��������



Z bloku Obecní policie Hřensko období únor 2022
Neoprávněný zábor veřejného 

prostranství
Dne 3.února hlídka OP Hřen-

sko z pověření obce Hřensko vy-
zvala prodejce před domem č.p. 
21 k trvalému ukončení prodeje 
na chodníku, který je v majetku 
obce Hřensko. Prodejce výzvě 
hlídky OP uposlechl a prodej za-
stavil.

Parkování v zóně Hřensko-
Mezní Louka

Dne 5. února při kontrolní jízdě 
Hřensko-Mezní Louka-Mezná 
OP zjistila, že v tomto úseku par-
kuje šest vozidel v zákazu. Dvě-
ma řidičům byla hlídkou učiněna 
výzva k přeparkování na parko-
viště ve správě obce Hřensko a 
zbylá čtyři vozidla byla zabloko-
vána k zjištění totožnosti řidičů a 
později k projednání přestupku v 
příkazním řízení pokutou zapla-
cenou na místě.

Porušení zásad stánkového 
prodeje

Dne 6. února při kontrole veřej-
ného pořádku v místě vnitřního 

Hřenska hlídka OP Hřensko zjis-
tila, že před domem č.p. 21 byl 
ze strany vietnamského prodejce 
učiněn pokus o obnovení stánko-
vého prodeje, a to i přes to, že byl 
v místě zakázán. Přestupek vyře-
šen v příkazním řízení pokutou.

Parkování v zóně Hřensko-
Mezní Louka

Dne 6. února hlídka OP Hřen-
sko opět řešila přestupky tří řidi-
čů vozidel parkujících v zákazu v 
úseku Hřensko-Mezní Louka.

Založená černá skládka
Dne 9.února při monitoringu 

rizikových míst, kde dochází k 
ukládání ojetých pneumatik do-
vezených z Německa, hlídka OP 
Hřensko zjistila, že neznámý pa-
chatel odložil v místě mezipásma 
tři kusy pneumatik. Z místa bylo 
zhotoveno dokumentační foto, 
včetně příkazu k odvozu.

Pes bez majitele
Dne 20. února v čase 16.15 kon-

taktoval pomocí telefonu hlídku 
OP Hřensko občan z Prahy je-

doucí ze Hřenska na Děčín, že na 
Suché Kamenici spatřil velkého 
bílého psa, jak zmateně pobíhá 
po komunikaci a hrozí, že jej ně-
kdo přejede. Hlídka OP Hřensko 
okamžitě kontaktovala potenci-
ální majitele psa, avšak nikdo jej 
nepostrádal. Následně hlídce OP 
Hřensko nezbylo nic jiného než 
kontaktovat psí útulek v Děčí-
ně, který si psa odvezl k zjištění, 
komu pes patří, prostřednictvím 
čtečky čipů. Tento postup zvoli-
la hlídka OP Hřensko jako jedi-
nou zákonnou cestu a povinnost 
strážníka.

Nezajištěné vozidlo při parko-
vání

Dne 24.února byla hlídka OP 
Hřensko upozorněna projíždě-
jícím cyklistou, že ve Hřensku 
stojí napříč komunikace vozidlo 
bez řidiče, které tam sjelo z par-
koviště. Když se hlídka dostavila 
na místo, tak zajistila přesun vo-
zidla zpět na parkoviště, zajistila 
jej a tím byla znovu obnovena 
bezpečnost a plynulost  silniční-
ho provozu.

Nebezpečné hrátky 
Dne 27. února v dopoledních 

hodinách oznámil místní ob-
čan, že byl v ranních hodinách 
při chůzi po vnitřní komunikaci 
obce Hřensko v čase 6. 30. hod. 
objektem střelby ze vzduchové 
pistole z protější chalupy ležící   
těsně pod silnicí na Janov. Hlídka 
OP Hřensko celou situaci prově-
řila a poté incident nahlásila na 
Policii ČR v Děčíně s podezře-
ním, že mohl být spáchán trestný 
čin. Výsledek oznámení byl tlu-
močen osobě ohrožené zbraní.

Stálá činnost 
Řešení přestupků v dopravě, 

kontrola dodržování zásad stán-
kového prodeje, stálá kontrola 
blízkého okolí kostela, trvalá 
kontrola míst, kde dochází k za-
kládání černých skládek, žádosti 
občanů o pomoc, upozorňování 
občanů na zjištěné nedostatky a 
činění opatření k jejich odstra-
nění.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

 

Sbor dobrovolných hasičů 
Hřensko 

pořádá 
43. ročník pochodu 

Okolím jarního Hřenska 
 
  Datum konání: 26.3.2022 
  Start: od 9:00 do 9:30 na hasičské zbrojnici         
        ve Hřensku 
 Registrace účastníků: na hasičské zbrojnici  
        ve Hřensku 
  Občerstvení:  teplá káva, čaj a výborná   
        polévka 
  Doprava: vlastní nebo autobusem č. 434   
       z Děčína hl. nádraží v 8:11 hod.,   
       vystoupíte na zastávce Hřensko-střed.  
       Zpáteční autobus jede ze zastávky              
      Hřensko-střed v 17:17 hodin. 
  Důležité informace:  
      - každý účastník jde na vlastní nebezpečí 
      - každý musí projít cílem nebo předčasné  
        ukončení nahlásit na telefonní čísla, která    
        budou uvedena v propozicích závodu   
      -trasa pochodu vede chráněnou krajinnou    
       oblastí a Národním parkem České Švýcarsko, 
       nutno dodržovat návštěvní řád 
      - pochod se jde za každého počasí, proto tomu 
        přizpůsobte své oblečení 
  
  



Dar od obce Hřensko
Rádi bychom poděkovali 

obci Hřensko, že již třetím ro-
kem myslí na naše obyvatele 
Domova pro seniory, Domova 
se zvláštním režimem a v čase 
vánočním nebo povánočním 
splní vždy jejich přání. 

Minulé roky nám obec Hřen-
sko darovala speciální realistic-
ké a terapeutické panenky, které 
jsou nepostradatelným pomoc-
níkem při terapii demence a 
komunikaci s osobami, trpícími 
tímto onemocněním. 

V tomto roce nám opět vypl-
nili naše přání, přáli jsme si pro 
naše klienty nějaký CD přehrá-
vač s výstupem na flash disk, 
toto zařízení by bylo umístěné 
na společenské místnosti a vy-
užívalo by se převážně při mu-
zikoterapii, při procvičování ko-
gnitivních funkcí (poznávacích 
funkcí), při reminiscenci (vyu-
žití vzpomínek při práci se se-
niorem) nebo pro běžný poslech 
rádia, CD, flash disku. Senioři 
mají velice oblíbené žánry jako 

je dechová hudba, vážná hudba, 
fenomenální Karel Gott apod.

V první polovině ledna k nám 
opět přijel starosta obce Hřen-
sko JUDr. Zdeněk Pánek, který 
sebou přivezl dárek, který jsme 
si tolik přáli. Předání proběhlo 
poprvé za přítomnosti klientů 
(v minulých letech díky nepříz-
nivé situaci ohledně Covid-19 a 
zákazu návštěv probíhalo předá-
ní vždy jen v kanceláři bez pří-
tomnosti seniorů). Všichni byli 
po rozbalení mile překvapeni, 

že jsme od obce Hřensko dostali 
velice kvalitní zařízení CD Ste-
reo Systém od firmy Panasonic. 
Ještě v průběhu posezení jsme 
stereo systém umístili a zapo-
jili na společenské místnosti a 
hned vyzkoušeli. Kvalita zvuku 
je úžasná, a tak se již těšíme na 
běžné každodenní využívání to-
hoto daru.

Ještě jednou obci Hřensko za 
vše moc děkujeme.

Bc. Dita Hornová,
vedoucí Domova pro seniory

N���zenin� � březnu
n���zenin� �����í:

Martin Jíral, Jana Křížková, Jan Záruba, Ladislav Hynek, Sebastian Král, 
Paula Dzurková, Jan Havel, Ivana Stárková, Dominika Maněnová, Renata Bohatá, 

Lien Tranová, Jozef Křivák, Ilona Zdeňková, Marie Baslová

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

� �e�e�ý ži���.
Otto Hlaváček, Vlastimil Pačák



Dočasné uzavírky hnízdišť sokolů, čápů a výrů 
vstoupily v platnost

Počátkem března každoroč-
ně vstupují (nejen) v Národ-
ním parku České Švýcarsko a v 
Chráněné krajinné oblasti Lab-
ské pískovce v platnost zákazy 
vstupu do hnízdních lokalit 
zvláště chráněných druhů ptá-
ků, tedy sokolů stěhovavých, 
čápů černých a výrů velkých.

 Správa národního parku toto 
opatření přijímá pro zajištění 
jejich klidu při hnízdění a vyvá-
dění mláďat. Omezení vstupu se 
týká v národním parku kromě 
celého klidového území 16 dal-
ších míst, v Národní přírodní 
rezervaci Kaňon Labe vedle tří 
lokalit se sezónním omezením 
výkonu horolezectví dalších 3 
míst a na ostatním území CHKO 
Labské pískovce sedmi známých 
hnízdních lokalit.

Omezení vstupu do hnízdních 
lokalit se nedotkne značených 
turistických cest, částečně však 
omezí využívání některých le-
zeckých objektů a případně ně-
kterých neznačených lesních 

cest. Stráž přírody v těchto 
dnech hnízdní lokality vyzna-
čuje informačními tabulkami ve 
třech jazycích a vymezovacími 
páskami. Současně strážci příro-
dy sledují, která hnízdiště ptáci 
obsadí. V případě, že k obsaze-
ní některých hnízdních lokalit 
známých z dřívějška nedojde, 
vyznačení v terénu bude opět 

odstraněno a návštěvníci se v lo-
kalitě budou moci pohybovat.

Zkušenosti z uplynulých let 

ukazují, že dočasná omezení 
vstupu do hnízdišť jsou veřej-
ností až na výjimky dodržová-
na. Odpovídá tomu i poměrně 
vysoká úspěšnost sokolů, čápů 
a výrů při vyvádění mláďat. Na-
opak porušení omezení vstupu 
mívá na hnízdící druhy fatální 
dopad, ptákům buď zastydne 
snůška nebo se otevře cesta do 

hnízda predátorům, protože 
plaší rodiče a ti jsou z důvodu 
vyrušení nuceni hnízdo opustit.

Správa národního parku dě-
kuje za dodržování tohoto ne-
zbytného opatření!

Mláďata čápů černých na hnízdě.                      Foto: Václav Sojka

Sokol stěhovavý v blízkosti hnízda.                     Foto: Václav Sojka  



Hi����ie:
Deu��che� H�u�

Deutschaus, který vyhořel v roce 1930 a současný restaurant u Draka.
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Uzávěrka dodaných podkladů vždy k 26. dni v měsíci. Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. 
Periodický tisk obce Hřensko jako územního samosprávního celku. Povoleno MK ČR pod č. E 12224. Kontakt: urad@hrensko.cz • www.hrensko.cz

Vzhledem k omezením ohledně nemoci Covid 19 pan starosta dodatečně poblahopřál jubilantům k jejich významným narozeninám a předal jim dárkový koš – paní Vlasta Hrušková a paní Vlasta 
Bauerová (fotografie nahoře), pan Roman Neuman a pan Petr Kozel (fotografie dole).


