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SBĚR NEBEZPEČNÝCH
A OBJEMNÝCH ODPADŮ
Z DOMÁCNOSTÍ

LÉTO PŘIJELO
I NA MEZNOU

S POŽÁREM BOJOVAL
KAŽDÝ, KDO MOHL

V sobotu 1. října budete mít
opět možnost odložit odpad.

Vážení spoluobčané,
když v posledním čísle našeho
zpravodaje jste byli informováni o
tom, že jeho příští číslo vyjde v září
t. r., netušil jsem, jakým nepříznivým obdobím se obec Hřensko v
tomto časovém úseku bude potýkat. Ještě předtím, než tak učiním,
musím v krátkosti zavzpomínat
na události, které nás zasáhly před
dvaceti lety, konkrétně na přelomu
r. 2001 a v srpnu r. 2002.
Povodeň v obci Hřensko
Po první částečné evakuaci na
sklonku r. 2001 a před začátkem
hlavní turistické sezony, z důvodů
padajících skal a jejich sanace, se
obec Hřensko v nadcházející sezoně
těšila na oživení turistického ruchu.
Za několik měsíců menší, jinak dravá řeka Kamenice, vlévající se do
řeky Labe, jejím rozlitím ve dnech

Na Mezné přivítali příchod
léta tradiční oslavou.

Přinášíme vám dokumentární
snímky ničivého požáru, který
postihl Českosaské Švýcarsko.
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15. až 29. srpna 2002 obrátila směr
toku a vytvořila jezero, které zaplavilo všechny místní objekty až
ke vstupu do soutěsek k penzionu
Klepáč. Tehdy následovala evakuace všech obyvatel Hřenska, spolu
se zákazem vstupu do obce, což zabezpečovala Policie České republiky.
Tehdy voda v naší obci kulminovala
dne 16. srpna 2002 kolem 22. hod.
Vylidněné Hřensko, zdevastované
objekty a zničená infrastruktura se
však již za několik měsíců stalo minulostí a obec se opět nadechla ke
svému poslání – vytvořit atraktivní
prostředí při vstupu turistů do našich soutěsek. V této době jako nezkušený starosta, neboť tento post
jsem vykonával pouze po několik
měsíců, jsem se při likvidaci škod a
obnově obce mohl opírat (abecedně) o Jirku Češpivu, Standu Křížka,
Jozefa Křiváka, Lubomíra Stárka a

další, s nimiž jsme společně vytvořili
pevný tým. I nyní, s odstupem času,
bych jim chtěl z tohoto místa za vše
dobré, co tehdy v tak nelehkém období pro obec Hřensko vykonali, co
nejupřímněji poděkovat.
Požár v obci Hřensko
A nyní k požáru, který ve Hřensku vypukl v neděli dne 24. července 2022. Tehdy šlo o jinak poklidný,
slunný den, kdy se v obci a soutěskách nacházelo mnoho turistů,
kteří se však již dne 25. července
2022 v odpoledních hodinách z
osady Mezné museli narychlo evakuovat a souběžně s nimi i turisté,
kteří se tehdy nacházeli v našich
soutěskách. V důsledku stále se
rozšiřujícího požáru, jenž započal
v Malinovém dole, musela být v
ranních hodinách dne 26. července
2022 i z vnitřního Hřenska zahá-

PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ
vám přinášíme opožděně z důvodu
masivního požáru v Českosaském Švýcarsku.

9 / POZVÁNKA
OCHUTNÁVKA
VÍN VE VINAŘSTVÍ
VELKÉ ŽERNOSEKY

jena evakuace všech tam žijících
a ubytovaných osob. Ohlédnu-li
se zpět, tak musím ocenit přístup
všech evakuovaných osob, neboť ti
tak činili s přirozenou ukázněností,
bez větších problémů.
Až do 12. srpna 2022, kdy celé
území o rozloze více jak 1 000 hektarů, které bylo požárem poškozeno,
bylo krizovým štábem Hasičského
záchranného sboru České republiky
předáno Správě Národního parku
České Švýcarsko, se na tomto území
pohybovalo dnes a denně až 1 100
hasičů, po silnicích a cestách jezdilo
200 hasičských vozidel - cisteren a
postupně zasahovalo až 20 ks letecké techniky. Je tak logické, že jak silnice ve správě Ústeckého kraje, tak i
naše komunikace, včetně všech parkovišť, byly tímto dosud nebývale
velkým pohybem vozidel poškozeny
a jejich celistvost narušena. Je tak

logické, že budeme vyžadovat jejich
včasnou obnovu a uvedení do původního stavu.
Nemalé škody vznikly i na samotné hasičské zbrojnici a vybavenosti
našich hasičů. Již na základě předběžného odhadu jde o částku přesahující 1 milion Kč, kterou máme
ze strany Státního fondu životního
prostředí České republiky přislíbenou k poskytnutí.
Přes veškeré úsilí zasahujících hasičů jsme největší materiální škody
zaznamenali v osadě Mezná, kde
shořely tři domy, garáž, ploty u
nemovitostí a částečně byly poškozeny i obvodové fasády několika
přilehlých objektů. Víme o tom, že
ve prospěch naší obce od různých
institucí probíhají finanční sbírky a
jsou nám zasílány též peněžní dary
od jednotlivců, které řádně evidujeme a jsme připraveni je potřebným
postoupit. To je zásadní skutečnost,
kterou rozhodně chceme se zastupiteli řešit a vyhodnotit jejich výši a
potřebnost na základě kritérií, na
nichž se dohodneme.
Souběžně s touto realitou vnímáme značné poškození našich obou
soutěsek, a to jak Edmundovy, tak
Divoké. Pokud jde o Edmundovu
soutěsku, tak z prvopočátku jsme
se museli potýkat s jejím zpřístupněním, neboť k jejímu dolnímu
přístavišti byla částečně zavalena
spadlými kameny a stromy, když i
před nedávnem zhotovené dřevěné
zábradlí bylo v důsledku uvedeného poškozené též jejím shořením.
Rovněž přístaviště u dolní pokladny
této soutěsky je značně poškozeno a
poškozena proražením spadlého
stromu je rovněž jedna z našich lodiček. Již dosud naše velké úsilí bylo
vynaloženo na odstranění stromů
spadlých do plavební dráhy a odstranění požárem ohořelých stromů,
které hrozily, že by tak mohly učinit.
Plavební dráha Divoké soutěsky je
v dobrém stavu, zatímco největší
materiální škodu shledáváme v
devastaci našich galerií z prostoru
Solgrundu po horní nástupiště této
soutěsky. Shledali jsme prohořelé
pochozí prvky, poškozené železné
rošty a zničené zábradlí, aniž dosud
jsme obeznámeni s tím, zda nejsou
poškozeny nosné kolejnice vetkané
do pískovců. S tím se seznámíme
až poté, co správa parku odstraní
spadlé stromy, které částečně zne-
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možňují vstup do této části přístupové cesty. Úhrnem jde o škodu
přesahující několik milionů korun,
která nám dle přijatých zásad bude
kryta Státním fondem životního
prostředí České republiky.
Jsme připraveni účinně s tímto negativním stavem „bojovat“. Ale kdy
se tak stane, nezáleží pouze na nás.
Po několika dnech opravy, kterou
jsme si sami zajišťovali, byl našim
zaměstnancům
rozhodnutím ředitele Národního parku České
Švýcarsko zakázán vstup do
obou soutěsek,
neboť je dáno
vážně nebezpečí,
že na přístupové cesty mohou
spadnout požárem poškozené
stromy a uvolněné kameny, které by
mohly bezprostředně zde se pohybující pracovníky přímo ohrozit na
životě. Tuto skutečnost vnímáme
a respektujeme a dobrovolně se jí
podřídíme. Přesto žádáme Správu
Národního parku České Švýcarsko,
aby geologickému monitorování
této části věnovala zvýšenou pozornost a zasadila se o postupné předávání dílčích úseků, abychom v
započaté práci na obnově soutěsek

mohli pokračovat. Je třeba si uvědomit, že na provozu soutěsek je finančně zainteresováno jak mnoho
našich zaměstnanců, tak i místní
podnikatelé. Věřte, že potud budu
na správu parku působit tak, aby
nebyl zanedbán ani jediný pracovní
den geologů. Dnes je situace taková,
že provoz obou soutěsek ještě v této
turistické sezoně nebude obnoven.
Přesto chceme, abychom následnou turistickou
sezonu, kterou
máme stanovenu na sobotu
dne 1. dubna
2023, jsme zahájili včas a v
takové „kvalitě“,
na kterou byli v
minulosti k nám
přijíždějící návštěvníci zvyklí.
Nyní již hovoříme o minulosti a můžeme se
částečně ohlédnout. Především, a
nepochybně s mým názorem budete souhlasit, je žádoucí co nejupřímněji poděkovat nejenom našim
hřenským hasičům, ale všem jednotkám Hasičského záchranného
sboru České republiky ze všech krajů a sklonit se nad jejich obětavostí
při vynaložení enormního úsilí v
souvislosti s likvidací tak devastujícího požáru, jenž v dějinách nejen
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České, ale i dříve Československé
republiky, nemá obdoby. Musím
poděkovat též všem podnikatelům z
naší obce, u nichž zakročující hasiči
našli kvalitní občerstvení, stravu a
ubytovací zázemí, když tak učinili
na své náklady a dosud se hledá
řešení, jak jejich ekonomické ztráty
saturovat. Nelze pominout aktivní
a dlouhotrvající humanitární pomoc od ostatních fyzických osob z
okolních obcí a pomoc od dalších
právnických osob, bez kterých by
rozhodně „pobyt hasičů“ v naší obci
nebyl tak kvalitně zajištěn. Slova
chvály, kterých jsem byl opakovaně přítomen, jsou toho dokladem.
Velmi rád bych chtěl za vynaložené úsilí a pomoc poděkovat všem
našim zastupitelům, pracovníkům
obecního úřadu a obecní policii,
kteří v tak nelehké době rozhodně
nezůstali stranou a každý dle svých
sil a možností se snažil přispět k dosažení společného výsledku – brzkou likvidaci požáru.
Pokud jde o snahu obce Hřensko
zamezit tomu, aby případně nový
požár nemohl doznat tak hrůzostrašných rozměrů a naši občané
nebyli bezprostředně ohroženi na
životech a nebyly též ohroženy jejich domy, pak s těmito zásadami,
kterými chceme působit na Správu
Národního parku České Švýcarsko
a přimět jí k tomu, aby je vzala

Téměř přesně po dvaceti letech stihla Hřensko a okolí přírodní pohroma, možná aby místní lidé prokázali svou vůli zde setrvat...
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za své, vás bude obec seznamovat - u srubové stavby v Edmundově
v následujících vydáních našeho soutěsce vybudování přístřešku pro
pracovnice veřejných toalet;
zpravodaje.
- postupné vybudování prvního
Volby do obecního zastupitel- a druhého přístřeší v areálu hasičské zbrojnice pro uskladňování postva v obci Hřensko
Již za několik dnů, konkrétně ve můcek a materiálu;
dnech 23. a 24. září r. 2022, pro- - rekonstrukce dolního přístavišběhnou volby do obecních zastu- tě v Divoké soutěsce;
pitelstev, tedy i ve Hřensku. Před - vybudování nového úložiště
necelými čtyřmi roky bylo v těchto lodí v Edmundově soutěsce;
volbách zvoleno nové zastupitel- - obnova „malých galerií“ v prostvo, které prakticky záhy poté, co storu dolního přístaviště Edmunse tak stalo, pracovalo ve vzájem- dovy soutěsky;
né pospolitosti a jsem přesvědčen o - výměna nové trafostanice na
tom, že rovněž ku prospěchu našich Mezné;
obyvatel. Našli jsme vzájemnou - sanace zdiva v bývalé škole ve
programovou shodu a vždy byli Hřensku;
schopni se na zásadních rozhodnu- - oprava střechy, fasády, repase
tích dohodnout. Bylo by dobré, aby oken, vnějších dveří, zvonice a kůru
se tak stalo i do budoucna.
ve hřenském kostele;
- rekonstrukce vnitřního osvětlePřesto je namístě, abych vás na ní ve hřenském kostele;
základě faktů krátkou formou a - nákup nového služebního vozičasově chronologicky informoval o dla pro obecní policii;
tom, co se nám za uplynulé čtyři - výroba a dodání nového zvonu
roky ve prospěch naší obce podaři- pro hřenský kostel, včetně jeho slavnostního vyzvednutí do věže;
lo:

- obnova zábradlí od Mezního
můstku po druhý tunel v Edmundově soutěsce – I. etapa;
- výměna tří pokladen pro výběrčí na parkovištích;
- získání do vlastnictví bývalou
celnici ve Hřensku;
- rekonstrukce dvou můstků pro
pěší ve Hřensku;
- započetí rekonstrukce III. nadzemního podlaží v budově obecního úřadu;
- rekonstrukce služebny pro obecní policii;
- zrekonstruování varhan pro
hřenský kostel;
- převod čistírny odpadních vod
na SVS a.s. Teplice;
- nákup nové čtyřkolky s přívěsem pro hasiče;
- zřízení výstražného protipožárního systému po celém území obce
Hřensko a soutěsek;
- výmalba hřenského kostela;
- instalace vnitřního a venkovního osvětlení hřenského kostela;
- instalace zrekonstruovaných
varhan do hřenského kostela;

- instalace zrekonstruovaných lavic do hřenského kostela;
- rekonstrukce sakristie ve hřenském kostele;
- slavnostní mše v souvislosti s
otevřením nově zrekonstruovaného
hřenského kostela;
- poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého ve hřenském kostele.
Jsem osobně přesvědčen o tom, že
další realizace našich předsevzatých aktivit byly limitovány dvouletou pandemii COVID-19, která jak
naši obec, tak i místní podnikatele,
výrazně ekonomicky poškodila.
Přejme si, aby tato skutečnost již
byla trvalou minulostí a v dalším
volebním období nové zastupitelstvo, které z těchto voleb vzejde,
mohlo dosud neuskutečněné plány
zrealizovat.
Z tohoto místa vás tedy zvu k
osobní účasti na těchto volbách.
Ať jste zdraví, máte se rádi a jste
spokojeni.
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Osadní výbor Mezná vás srdeènì zve na

Tradièní rozlouèení s létem

Den se sešel se dnem a u� se Mezòáci louèí s létem.
Lampiony èi louèe s sebou, a� prùvod, jen� bude léto doprovázet na hranici obce, nejde èernou tmou.
Všechny pøíznivce zveme 10. záøí 2022 (sobota) v 18 hodin ke„Kulturáku“ na Mezné,
kde probìhne spoleèná oslava. Oblíbené obèerstvení bude zajištìno.
Okolo devatenácté hodiny, za bujarého veselí, vyprovodíme léto z obce,
abychom jej za vaší úèasti mohli pøíští rok opìt uvítat.
Nebude-li pršet, nezmoknem – pøístøešky jsou zajištìny.

Paní Alena Pačáková a pan Miroslav Pilnáček, kterým pan starosta JUDr. Zdeněk Pánek poblahopřál k významnému životnímu jubileu..

Narozeniny
v červenci a srpnu
narozeniny oslaví:

Matyáš Buryánek, Matouš Houska, Jonáš Bejšovec, Kryštof Bouša, Tomáš Müller,
Petr Plachký, Květa Hrušková, David Tran, Jan Havel, Robert Sallmann, Martin Křížek,
Jiří Gunár, Oleg Krikunov, Jaroslav Suchánek, David Vacuška, Alena Heneberková,
Kateřina Horáková, Teodor Kaplan, Jan Šebek, Renata Herainová, Jaroslav Šalman,
Aneta Lisická, Miroslav Křížek, Marie Šalmanová

své jubileum oslaví:
Alena Pačáková, Leoš Jillich,
Daniela Křiváková, Anežka Nemeškalová

Oslavencům
přejeme pevné zdraví
a veselý život.
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Léto přijelo i na Meznou
Na základě ročního plánu
akcí se v sobotu 9. července sešli občané, chalupáři a turisté u
„Kulturáku“, aby společně oslavili zahájení turistické sezóny a
příjezd „léta“.
Na základě předpovědi počasí hrozil déšť a tak dopoledne
chlapi stany vybavili bočními
stěnami. To se vyplatilo, protože
okolo 22. hodiny pršelo. Předseda osadního výboru Láďa v 18
hodin přivítal přítomné a mimo
jiné ocenil práci Ostrostřelců,
kteří organizují pro Meznou
nejrůznější akce a také poděko-

val sponzorům, kteří na ně přispívají. Léto přijelo v 19 hodin
a představovala ho Karolínka
od Tomášků a sluneční vůz táhnul Zdenda, také od Tomášků.
Starosta obce Hřensko procesí
přivítal a předal slunci sluneční
plaketu. Pak se rozproudila zábava, opékání vuřtů, konzumace
nápojů a besedy na nejrůznější
témata. Zábava pokračovala až
do půlnoci.
Na závěr bychom chtěli upozornit, že „konec léta“ se uskuteční v
sobotu 10. září od 18 hodin opět
u „Kulturáku“ na Mezné.

Oznámení o době a místě konání
voleb v obci
Volby do Zastupitelstev obcí konané na území České republiky
ve dnech dne 23. a 24. září 2022
Starosta obce Hřensko podle ustanovení § 29 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách“)
o z n a m u j e:
1. Volby do Zastupitelstev obcí:
V PÁTEK 23. 09. 2022 od 14.00 do 22.00
V SOBOTU 24. 09. 2022 od 8.00 do 14.00
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Hřensko je zasedací místnost Obecního úřadu Hřensko, Hřensko 71.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Ve Hřensku, dne 1. září 2022

JUDr. Zdeněk Pánek, v. r.
starosta obce Hřensko

S ničivým požárem bojoval, kdo mohl

Foto: Julius Pufler a Ladislav Neuman

Z bloku Obecní policie Hřensko
období od 1. července do 31.srpna 2022
Poškozené provazové zábradlí
Dne 2. července, při kontrole
veřejného pořádku v obci, zjistila hlídka OP Hřensko poškození
provazového zábradlí ohraničující fasádu kostela s chodníkem od
ostatního veřejného prostranství.
Závada byla nahlášena na Obecní úřad Hřensko.

Odmítnutí předložení průkazu totožnosti
Při řešení přestupku řidiče
parkujícího 100 m nad obecním
parkovištěm na Mezní Louce v
zákazu zastavení, řidič odmítl
předložit průkaz totožnosti a snažil se situaci vyhrotit. Spolujezdkyni vydal pokyn, aby všechno
natáčela a situaci neustále gradoStřílení petard
val průtahy. Hlídka OP přestupci
Dne 2.července bylo hlídce OP oznámila, že bude jeho přestupek
Hřensko nahlášeno, že se po ná- zadokumentován pro řešení před
břežní komunikaci směrem od správním orgánem.
Děčína do Hřenska pohybují dva
mladíci a údajně střílejí petardy. Parkování autobusu
Hlídka OP Hřensko se přesunula Dne 7.července parkoval delší
na místo pohybu mladíků, zasta- dobu v místě Hřensko-střed auvila je a po zjištění jejich totož- tobus. Hlídce OP Hřensko se ponosti vyšlo najevo, že se jedná o dařilo jeho řidiče najít a autobus
občany SRN. Hlídka OP Hřen- s řidičem byl přesměrován na
sko mladíky poučila o tom, jak parkoviště v Mezní Louce, které
se mají chovat a jaké riziko při je ve správě obce Hřensko.
střílení petard hrozí. Při kontrole
jejich zavazadel hlídka OP nena- Obavy z pokuty v SRN
šla žádné další petardy.
Dne 7.července se na hlídku
OP Hřensko obrátil turista z MoDopravní nehoda
ravy ve věci zjišťování informací
Dne 3.července byla hlídce OP týkajících se radaru a pokuty za
Hřensko nahlášena dopravní rychlou jízdu v SRN. Na povonehoda, jejímž viníkem byl čes- lené rychlosti 30 km/h jej vyfotil
ký občan a poškozeným vozidlo radar měření rychlosti a turista
ukrajinského občana. Řidič, kte- se obával vysoké pokuty. Byl tak
rý nehodu zavinil, si na místo vystresovaný, že jej hlídka OP
přivolal PČR dopravní nehody. Hřensko musela před další jízNikdo nebyl zraněn.
dou zklidnit.

Žádost o pomoc
Dne 10. července požádala o pomoc hlídku OP Hřensko obsluha
parkoviště U vodopádu ve věci
skupiny motorkářů, kteří si přes výslovný zákaz obsluhy parkoviště zaparkovali motocykly mezi už zaparkovaná vozidla a na pokyn obsluhy
parkoviště nereagovali. Parkovné
samozřejmě nezaplatili. Hlídka OP
Hřensko se pomocí výstražného
zařízení dostavila na místo a celou
situaci vyřešila na místě.
Přestupky v dopravě a mrtvola
Dne 17. července hlídka OP
Hřensko řešila velké množství přestupků v dopravě a mezitím hlídce
zavolal dozorčí PČR, že v řece Labi
plave mrtvola. Policista nás požádal
o zabezpečení celého prostoru nálezu z důvodu uchování stop, a to
až do příjezdu hlídky Policie ČR.
Událost se stala v blízkosti malého
Duty-Free.
Požár
V prostoru NP nad parkovištěm
U vodopádu vypukl v nočních
hodinách požár lesa. Na likvidaci
požáru pracovalo několik jednotek
hasičů. Oheň se přesto rozrůstal a
začalo hořet i nad Edmundovou
soutěskou. Poté velitel zásahu rozhodl, že se soutěska musí uzavřít
a vyhlásil z tohoto místa evakuaci
všech osob. Po celou směnu a násle-

dující období hlídka OP Hřensko
spolupracovala s hasičskými jednotkami, zejména na úseku veřejného pořádku.
Pilotovaný dron nad územím
NP
Dne 27.srpna hlídka OP Hřensko
při kontrole veřejného pořádku
v okolí kiosku Žába zjistila, že se
zde nachází občan, který se před
hlídkou OP Hřensko skrýval za
popelnicemi. Svíral v rukách ovladač dronu, který měl vypuštěn nad
územím NP a který vydával hlasitý
signál, že se pohybuje v zakázaném
prostoru. Hlídka OP Hřensko při
zjišťování totožnosti pilota dronu
zjistila, že se jedná o občana SRN
z Berlína. Tento se snažil hájit tím,
že je novinář a že dokumentuje spáleniště po požáru lesa. Podezřelý
žádné povolení nepředložil. Proto
hlídka OP Hřensko, s podezřením
na nezákonné jednání pilota dronu,
přivolala na místo Policii ČR.
Stálá činnost: Řešení přestupků v
dopravě, veřejný pořádek, kontrola
dodržování zásad stánkového prodeje, intenzívní kontroly míst, kde
v minulosti docházelo k zakládání
černých skládek. Spolupráce s obcí
a jednotkou SDH Hřensko při zásobování zasahujících hasičů do
hasičárny SDH Hřensko.
Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Ochutnávka vín
ve vinaøství Velké �ernoseky
Obec Høensko poøádá 6. autobusový výlet
na ochutnávku vín do sklepù �ernoseckého vinaøství.
Pøihlásit se, vèetnì úhrady 250 Kè, je mo�né do soboty 14. øíjna 2022
na obecním úøadu Høensko nebo telefonicky na èísle 412 554 021.
Kdy: ètvrtek 27. øíjna 2022
Obleèení: neformální
S uctivým pozdravem
JUDr. Zdenìk Pánek, starosta obce Høensko

Soutěsky po požáru...

Foto: Julius Pufler
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