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SBĚR ODPADŮ
Na šesti předem 
vytypovaných místech 
proběhl tradiční sběr 
odpadů z domácností.
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OBEC HŘENSKO

Slovo starosty: Poutní slavnost proběhla úspěšně
Vážení spoluobčané, 
v úvodu minulého čísla naše-

ho zpravodaje jsem začal slovy: 
„Očekávání se proměnilo v reali-
tu“. Ano, je tomu tak a nyní za 
uplynulý měsíc duben můžeme, 
byť dílčím způsobem, hodnotit 
vstup naší obce do turistické se-
zony v r. 2022. Děje se tak v době, 
kdy již několik týdnů probíhá 
agresivní válka Ruska proti svo-
bodné Ukrajině, kdy na bojištích 
a v napadených městech umírají 
vojáci obou zemí a rovněž civilní 
obyvatelé napadené země. Tuto 
skutečnost každodenně vnímá-
me a postupně se s ní učíme žít, 
i když s velkou nelibostí.

K 30. dubnu t. r. Edmundovu 
soutěsku navštívilo celkem 13 
903 návštěvníků a Divokou sou-
těsku 1 569 návštěvníků, celkem 
tedy 15 472 turistů, což je oproti 
r. 2021, za stejné časové období, 

nárůst o 13 763 osob. To je nepo-
chybně dáno tím, že v loňském 

roce v měsíci dubnu byla ná-
vštěvnost v soutěskách limitová-
na pandemií COVID-19, která je 
v současné době již na ústupu. Je 
proto logické, že za sledované ob-
dobí na našich parkovištích bylo 
zaparkováno 2 987 motorových 
vozidel (nárůst v porovnání s r. 
2021 o 2 477 motorových vozi-
del). V důsledku toho pak ekono-
mická situace naší obce doznala 
pozitivní změny o více jak 2 mil. 
Kč. Jde pro nás všechny o příznivá 
čísla, přičemž naším společným 
přáním nepochybně je, aby tento 
trend pokračoval i následujících 
měsících, a to pokud možno až 
do počátku měsíce listopadu t. r., 
kdy bude turistická sezona v naší 
obci završena.

Dobré je, že za poměrně pěk-
ného a stabilně slunného počasí 
pokračují práce na úseku Mezní 
můstek – Dolní přístaviště v Di-
voké soutěsce. ▶ pokračování na straně 2

3 / OSLAVA
VELIKONOCE
Koledníci opět po dvou letech 
využili příležitosti a vítali jaro 
tak dlouho, až byli v poslední 
chalupě politi vodou.

na zasedání zastupitelstva 
obce Hřensko

v pondělí 6. června 2022
od 15.00

v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

POZVÁNKA

8 / OSLAVA
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Po dvouleté odmlce oslavili 
na Mezné opět konec zimy 
a příchod jara.

6 / NÁRODNÍ PARK
PODPORA OBNOVY 
LESA V NÁR. PARKU
Na 40 tisíc stromků 
bude vysezeno v nových 
oplocenkách.



Je dán reálný předpoklad, že vý-
měna kovového zábradlí za dřevě-
né a vyspravení této části turistické 
cesty bude završeno na přelomu 
měsíce června a července t. r. Pak 
plynule dojde k zahájení prací 
spočívající v opětovné výměně ko-
vového zábradlí od naší srubové 

stavby v Edmundově soutěsce až 
po její horní nástupiště, v úseku 
cca 200 m. I tyto práce by měly být 
ukončeny do konce naší letošní tu-
ristické sezony. Opravdu se těším, 
až tato skutečnost nastane, neboť 
poprvé v historii našich obou sou-
těsek kovové prvky, jak zábradlí, 
tak pochozové plochy, zmizí a zcela 
budou nahrazeny dřevěnými, tedy 
materiálem, který do této lokality 
národního parku patří.

I nadále si počínáme zdatně při 
podávání žádostí o dotace a ná-
sledně jejich schválením. S radostí 
vám tak mohu říci, že Zastupitel-
stvo Ústeckého kraje na svém jed-
nání dne 25. dubna 2022 schválilo 
poskytnutí dotace pro naši obec v 
rámci „Programu obnovy venko-
va Ústeckého kraje 2022“ ve výši 

299 900 Kč na projekt „Obnova 
hřbitova v obci Hřensko“. V této 
souvislosti nám bylo uloženo, 
abychom požadované podklado-
vé materiály odboru regionálního 
rozvoje Ústeckého kraje předloži-
li nejpozději do 15. července t. r. 
Jsme připraveni tento časový limit 
splnit a přislíbenou finanční část-
ku účelně na opravu hřbitovních 
zdí vynaložit. Byť víme, že jde o 
finanční prostředky, které nám 

neumožní celý areál hřbitova ve 
Hřensku opravit, ale v této době 
nám větší částka „nebyla přisou-
zena“. Pokud nám to následně 
situace dovolí, budeme pro tento 
účel o další finanční prostředky 
opět žádat.

A zcela na závěr. V dopoledních 
hodinách dne 15. května t. r. se 
uskutečnila „Poutní slavnost sv. 
Jana Nepomuckého“ ve hřenském 
kostele, kterou sloužil nejvyšší 
představitel litoměřické diecéze 
Mons. Jan Baxant, biskup lito-
měřický. Děkuji všem, kteří se na 

zajištění této pro nás mimořádné 
události podíleli, zvláště pak Ma-
rii Moudré, která našemu kostelu 
darovala skutečně krásný ubrus, 
určený na obřadní stůl. Ten ruč-
ně vyšila Jindřiška Černá, za což 
jí rovněž patří velké poděkování. 
Líbil se rovněž Mons. Janu Ba-
xantovi, neboť veřejně sdělil, že v 
této kvalitě obřadní obrus nemá k 
dispozici ani litoměřická diecéze. 
Važme si této pocty a ocenění.

Ať jste zdraví, máte se rádi a jste 
spokojeni.  

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Slovo starosty: Poutní slavnost proběhla úspěšně

▶ pokračování ze strany 1



Pan starosta JUDr. Zdeněk Pánek ocenil zaměstnance pana PhDr. Vladimíra Procházku, 
kterému Český červený kříž udělil zlatý kříž 3. stupně prof. MUDr. J. Jánského. Toto ocenění je 
určeno dárcům krve, kteří dovršili 80 bezpříspěvkových odběrů. Pan starosta PhDr. Procházkovi 
poděkoval a předal mu věcný dar.

Rozloučení

V pátek 29. dubna v 15.30 se obyvatelé Mezné na hřbitově rozloučili se svým bý-
valým dlouholetým kamarádem Karlem Taušnerem, který po odstěhování před šesti lety  prožil 
zbytek života v Děčíně. Na jeho přání byl jeho popel uložen do hrobu na místním hřbitově. Roz-
loučení se zúčastnili, kromě rodiny,  místní a další přátelé Karla. 

Velikonoce
V pondělí 18. dubna, po 

dvouleté pauze zaviněné coro-
navirem, který neumožňoval 
společná setkání více osob, se 
konečně mohlo deset mužů se-
jít v 8.00 ráno u Pánků. 

Důvodem bylo, že muži s po-
mlázkou ženám a dívkám při-
pomenuli tradici vítání jara. V 

navštívených obydlích a pen-
zionech nechybělo mimo vají-
ček i bohaté občerstvení. Opět 
se opakovalo to, že se návštěvy 
protahovaly a tak opět byli ko-
ledníci v poslední chalupě politi 
vodou, neboť přišli po dvanácté 
hodině. Velikonoce se opět po-
vedly. 



Narozeniny 
v květnu

oslaví
Hana Frišová, Oliver Ibe Mba, Petra Davis, 

Jarmila Marešová, Pavel Hruška, 
Miroslav Vrabec, Jan Košík, Jiří Barcal, 

Pavel Trázník, David Vacuška, 
Antonín Podaný, Zbyšek Rychtařík, 
Antonín Vobora, Petra Glumbíková, 

Lucie Neumanová, Jitka Dařbujanová, 
Ivan Mareš, Patrik Poch, Jana Toušová, 
Valérie Glumbíková, Marie Šalmanová, 

David Backa, Dita Zárubová
Oslavencům přejeme pevné zdraví 

a veselý život.

Na fotografiích jsou paní Emilie Vrzalová, paní Hana Frišová a pan Vlastimil Pačák, kterým 
pan starosta JUDr. Zdeněk Pánek poblahopřál k významnému životnímu jubileu.



Sběr odpadů
V sobotu 9. dubna opět, tak 

jako každý rok, proběhl ve spo-
lupráci s Technickými služba-
mi Děčín a.s. bezplatný „Sběr 
nebezpečných a objemových 
odpadů z domácností“. 

Ve Hřensku se uskutečnil na 
šesti předem vytypovaných mís-

tech a trval od 7,30 do 10,00. 
Na Mezné, mimo pracovníků 
technických služeb, pomohlo s 
nakládáním 7 místních občanů 
nebo chalupářů. Na sběr do-
hlížela paní Diana Vojtíšková z 
obecního úřadu.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
na svém zasedání dne 06.09.2021, usnesením č. 088/9Z/2021   

  

rozhodlo o podpoře projektu  

„Rekonstrukce I. NP objektu čp. 97“ 
formou investiční dotace ve výši Kč 250.000,00 

 

 

  



Podpora obnovy lesa na vybraných místech 
národního parku

Od loňského podzimu je na 
území Národního parku České 
Švýcarsko realizován projekt 
zaměřený na obnovu lesních po-
rostů. 

Na vybraných místech vznikají 
oplocenky, jsou vysazovány list-
naté druhy dřevin, případně také 
jedle bělokoré. Celková délka 
nových oplocenek činí téměř 16 

kilometrů. Vysazeno bude také 
na 40 tisíc sazenic stromů. Saze-
nice vysazené mimo oplocenky 
dostávají takzvanou individuální 
ochranu, tedy drátěný koš zakot-

vený do země. Oplocení je důle-
žité kvůli ochraně jak sazenic, tak 
přirozeného zmlazení dřevin před 
zvěří. Právě ta dokáže obnovu lesa 
výrazně zpomalovat okusem. 

Na mnoha dřívějších kalamitních plochách je dobře patrné zmlazení, které nese stopy okusu od zvěře. Oplocenky na vybraných místech vliv zvěře omezí a napomohou rychlejšímu 
odrůstání dřevin.

Rysí stezka dostane svůj „skywalk“
Na Rysí stezce u Mezní Lou-

ky vznikne nový naučný prvek, 
lávka vedoucí nad vývratovou 
plochu po dřívější vichřici. 

Pojem „skywalk“, tedy stezka 
v oblacích je samozřejmě silně 
nadnesený, konstrukce 25 met-
rů dlouhé lávky bude přece jen o 
něco skromnější. I tak však jistě 
zaujme, návštěvníci budou moci 
z nadhledu navštívit vnitřní čás-
ti kalamitní plochy a při opa-
kovaných návštěvách i sledovat 
přirozený rozpad a postupnou 
obnovu lesního porostu.   

Rysí stezka v Mezní Louce se dočká 
nového naučného prvku, lávky vedoucí 
nad vývratovou plochu po vichřici. Vizualizace: 
Tomovy parky – servis s.r.o.



Kůň bez kočího
Dne 11. dubna hlídka Obecní po-

licie Hřensko obdržela zprávu, že se 
po komunikaci mezi Mezní Loukou 
a Meznou pohybuje kůň a ohrožuje 
bezpečnost a plynulost silničního 
provozu. Díky místní znalosti hlídka 
OP Hřensko vyhodnotila situaci na 
místě a když se chystala vyrozumět 
majitele koňů, tak na místo dorazil 
otec majitele a koně zahnal do ohra-
dy. Přítomná hlídka OP Hřensko 
muže poučila ve smyslu, ještě jeden 
exces a bude vyrozuměna veterinár-
ní správa s tím, že o koně není řádně 
pečováno.

Výjezd IZS
Dne 13.dubna byl v obci Hřensko 

vyhlášen požární poplach. Hlídka 
OP Hřensko provedla SDH Hřen-
sko při výjezdu zelenou vlnu. Hořel 
les pod Gabrielinou stezkou v blíz-
kosti Pravčické brány. Od této doby 
požádala Policie ČR Děčín hlídku 
OP Hřensko o spolupráci při pát-
rání po pachatelích, protože bylo na 
všechny možné složky podáváno 
svědectví o dvou mladících ze SRN, 
kteří po cestě  stříleli petardy a od 
kterých vznikl požár lesa. Svědci z 

řad turistů poskytli Policii ČR i je-
jich fota a popis automobilu, který 
měli zaparkován u hotelu na Mezní 
Louce. Tento hlídka OP Hřensko na 
žádost Policie ČR zablokovala do 
doby zadržení podezřelých a jejich 
zajištění na výslech v Děčíně.

Vozidlo bez povolenky na parko-
višti reservé

Dne 15.dubna hlídka OP Hřensko 
kontrolovala parkoviště obce Hřen-
sko reservé a to konkrétně v blíz-
kosti hotelu Praha. Zde bylo jedno 
vozidlo bez parkovací karty. Dalším 
šetřením hlídka OP Hřensko zjisti-
la, že se jedná o zaměstnance obce a 
kartičku si zapomněl doma. Po ná-
sledném extempore s osobou, které 
se to vůbec netýkalo, byla událost 
vyřešena domluvou s řidičem vozi-
dla.

Parkování v zákazu zastavení na 
točně a vyhrazeném parkovišti 
pro penzion

Dne 15. dubna požádal o pomoc 
hlídku OP Hřensko řidič linkového 
autobusu ve věci zablokované točny 
autobusu na Mezné osobním vozi-
dlem. Hlídka OP se na místo dosta-

vila za pomocí výstražného zařízení 
a situaci vyřešila zprůjezdněním 
točny. Následně požádal o pomoc 
majitel penzionu ve věci zabloko-
vaného soukromého parkoviště pro 
hosty cizím vozidlem. Hlídka OP 
vylustrovala řidiče vozidla, který 
blokoval příjezd na parkoviště a po 
zjištění místa pobytu v obci byl tento 
vykázán na veřejné parkoviště.

Neoprávněné parkování na vy-
hrazeném parkovišti

Dne 16.dubna řešila hlídka OP 
Hřensko neoprávněné parkování 
na parkovišti Soutěska reservé ři-
diče dvou vozidel, kteří nerespek-
tovali dopravní značení. Při řešení 
přestupku řidiče prvního vozidla se 
do řešení přestupku vložil arogant-
ním způsobem spolujezdec řidiče 
vozidla a nevybíravým způsobem 
tvrdil, že je starosta Ukrajiny a že 
má povolení parkovat zdarma po 
celé Evropě. Na základě tohoto tvr-
zení vyndal papír, který byl napsán 
v angličtině a ze kterého nebylo 
vůbec zřetelné, že je to povolení na 
parkování pro invalidu. A dodal, že 
si bude na strážníky stěžovat.  

Oznámení přestupku řidiče  
Dne 18. dubna hlídka OP Hřensko 

řešila několik přestupků v dopravě. K 
jednomu vozidlu se nedostavil jeho 
řidič, proto byl hlídkou   OP Hřen-
sko přestupek zadokumentován a 
poslán na přestupkové řízení na Ma-
gistrát v Děčíně. 

Žádost o pomoc
Dne 23. dubna požádala o pomoc 

hlídku OP Hřensko majitelka ob-
jektu na nábřeží ve směru na Děčín, 
který je pod kamerovým systémem. 
Tento majitelce signalizoval, že se po 
pozemku pohybují cizí lidé. Hlídka 
pomocí výstražného zařízení dora-
zila na místo a zjistila, že se jedná o 
pracovníky SČE, kteří v místě hledali 
závadu na vedení elektrosítě.

Stálá činnost
Řešení přestupků v dopravě, kon-

trola dodržování zásad stánkového 
prodeje, stálá kontrola blízkého okolí 
kostela, trvalá kontrola míst, kde do-
chází k zakládání černých skládek, 
žádosti občanů o pomoc, upozorňo-
vání občanů na zjištěné nedostatky a 
činění opatření k jejich odstranění.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Z bloku Obecní policie Hřensko období duben 2022

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
svým usnesením ze dne 6. září 2021 

  

rozhodlo o podpoře JSDHO Hřensko 
formou dotace ve výši 80.000 Kč 

 
  

na Vybavení JSDH Hřensko 
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Pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna se v 10 

hodin dopoledne, po dvouleté 
odmlce způsobené Covidem 19, 
sešli u „Kulturáku“ místní muži, 
aby zhotovili májku a připravili 
vše na oslavu jara. 

Zároveň v průběhu příprav byl 
Ostrostřelcům 
předán dárek ve 
formě jednotného 
trika. Muži při-
pravili také hrani-
ci, která poslouži-
la mimo jiné jako 
startovací rampa, 
z níž odlétla v 19 
hodin čarodějni-
ce. Tu zhotovila 
trojice místních 
žen – Helena, Ma-
ruška a Alena. Pá-
nové také posta-
vili stany, umístili 
do nich stoly a la-
vice. Vše vypuklo 
v 18 hodin. Sešlo 
se okolo padesáti 
Mezňáků. Poča-

sí přálo a tak se všichni radovali 
z toho, že mohou být pospolu. 
Osadní výbor děkuje sponzorům 
za stálé příspěvky na společné 
akce. Bohužel v průběhu noci na 
1. května byla májka poražena a 
odcizena. 


