
06/2010Hřensko-Mezná 
měsíčník obecního úřadu

V tomto čísle:

Neuplynul ani rok a na Hřensko se přihnala další „blesková 
povodeň“. Stalo se tak 9. června mezi 22. a 23. hodinou. Výška 
vody na vodočtu Hřensko (ČHMÚ) kulminovala na 239 cm a při 
průtoku 134 m3 za sekundu. Pro porovnání – normální stav 
vody je 35 cm a průtok 1,7 m3/sek. V roce minulém, 4.7.2009, 
byl stav 216 cm a průtok 96 m3/sek. Tolik statistická čísla. 

O nastupující povodňové vlně jsme se 
tentokrát dověděli s 2,5 hodinovým 
předstihem. Paradoxem je fakt, že 
prvním signálem bylo povolání JSDHO 
Hřensko k vyprošťování osob v kempu 
Jetřichovice. Bylo jasné, když se zatápějí 
Jetřichovice, dojde povodňová vlna i do 
Hřenska. Další informaci jsme obdrželi 
od našeho zaměstnance ze Srbské 
Kamenice, kde se již voda vylévala ze 
břehů. Po 21 hodině již následovalo 
oficielní varování od dispečinku Povodí 
Ohře a  HZS z Ústí n/L. První informace 
hovořily o až 3 metrové povodňové 
vlně. V této době jsem již seděl na OÚ 

HŘENSKO

Červen 2010Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

neprodejné!

Opět blesková povodeň

Pokračování na další straně...

Kamenice ve večerních hodinách 9.6.2010

Hřensko, a proto bylo možno ve 
spolupráci s obecní policií provést 
předběžné varování občanů a 
podnikatelů na území obce za použití 
amplionů z vozidla OP. Takřka současně 
se rozezněla siréna, a to tónem, který 
není obvyklý, totiž tónem „všeobecné 
varování před ohrožením obyvatel“. 
Běžně jsme zvyklí na tón svolávající do 
akce hasiče. Pro ty, kteří neznají signály 
a znění sirény komentovali vulgární 
kritikou, chci připomenout, že siréna 
není ovládána z OÚ Hřensko, ale dálkově 
z dispečinku  hasičů v Ústí n/L. Varování 
mělo svůj účel, nebylo zatopeno žádné 

vozidlo a i v ohrožených místech se 
podařilo částečně zmírnit následky 
povodně. Protože povodeň svého 
vrcholu dosáhla v nočních hodinách, 
očekávali jsme se strachem, jak bude 
vypadat obec ráno a zejména jaký stav 
bude v Soutěskách. Obec u hotelu 
„Praha“ ráno vypadala tak, jak většinou 
po velké vodě na Kamenici, plno 
naplavenin, bahna, písku a klád. Ráno se 
ihned začalo s odklízením následků na 
místní komunikaci. Velký kus práce zde 
odvedli dobrovolní hasiči ze Hřenska a 
jejich kolegové z Děčína – Starého 
Města. Velkou pomocí byl „bobík“ firmy 
P+S Frömmel. Horší situace byla v 
Soutěskách. Došlo k pootočení jezových 
klád na obou jezech v Edmundově 
soutěsce, pravděpodobně na tom mají i 
svůj podíl utržené, nepoužívané lodě 
bývalé provozovatelky, zcela poničený 
kiosek, urvané zábradlí v celkové délce 
asi 400 m, destabilizovaná opěrná zeď v 
prostoru kiosku a poničený jeřáb na 
vytahování lodí, zaplavená ČOV a vodní 
hospodářství WC, to vše mimo 
očekávané zanesení plavební dráhy, 
nástupišť, prostorů pro turisty a vymleté 
přístupové stezky. Moc do zpěvu nám 
tedy nebylo. Bohužel se opět zvýraznili 
někteří „přátelé“ Hřenska, kteří měli z 
poškození Soutěsek škodolibou radost. 
Do ohně pak přilily své i některé 
sdělovací prostředky s mylnými 
informacemi o provozu a uzavření 
Soutěsek. Tyto informace měly, dle 
jejich vyjádření, „od svých informátorů“! 
I v Soutěskách se okamžitě začalo s 

Opět blesková povodeň
Malé zamyšlení po povodni
Skály bezpečněji
Povodeň nejen ve Hřensku
Pochodeň přátelství
Sv. Florián dětem
Závěrečný účet obce 2009
Z bloku obecní policie
Výsledky voleb do PS 2010
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Opět blesková povodeň

odklízením následků povodně s 
cílem, co nejdříve opět zahájit 
provoz lodní přepravy. Obrovský kus 
práce zde odvedli dobrovolní hasiči 
ze Hřenska, na pomoc přišla i 
jednotka z Rumburku. Největší zátěž 
však byla na našich vlastních 
zaměstnancích. Společným úsilím se 
podařilo takřka neuvěřitelné. V 
sobotu, tedy dva dny po povodni, 
byl opět zahájen provoz Soutěsek. 
Zde bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se na odstraňování škod 
podíleli – odvedli jste velký kus 
neocenitelné práce! Zahájením 
provozu lodiček však odstraňování 

škod nekončí, to bude pokračovat 
další nejméně dva měsíce. Odhad 
prvotních nákladů je ve výši 70.000 
Kč, odstraňování a likvidace 
následných škod pak vystoupí až k 1 
milionu Kč. O tom, co kolik bude 
stát, budeme vědět po zpracování 
rozpočtových nákladů. V té době 
podáme žádost o získání dotace na 
odstraňování následků bleskové 
povodně. Dost  nám komplikuje 
situaci ten fakt, že nebyl krajským 
úřadem v ÚL vyhlášen stav ohrožení. 
Bližší informace o finanční a věcné 
náročnosti, o získání dotací a 
harmonogramu odstraňování 

První do úklidu nastoupila 
oranžová četa pod vedením 
p. Šmardové

... pokračování titulní strany.

následků povodně uveřejním v 
dalším čísle našich obecních novin.
Starosta obce Hřensko-Josef Černý

Každá mimořádná událost v našem okolí 
se většiny nás občanů nějakým 
způsobem dotýká. Taková blesková 

Malé zamyšlení po povodni, avšak nejen po ní
povodeň , jaká prošla Hřenskem je 
bezpochyby jednou z nich. Téměř 
nikomu nepoškodila soukromý majetek, 
ale chod turistické sezony, který se týká 
přímo nebo nepřímo každého z nás byl 
ohrožen vážně. Věřte, že jako starostovi 
dobrovolných hasičů se dobře 
poslouchala slova „ Chlapi byli jste zase 
dobrý, mákli jste si, my jsme nevěřili, že 
ten bordel můžete zvládnout za dva dny, 
vás tady nemít tak jsme v ........." A 
skutečně . Stejně jako při bleskové 
povodni v loňském roce, bylo Hřensko i 
letos dáno do tzv.původního stavu do 

večera druhého dne. Nebylo to 
samozřejmě jen díky nasazení 
dobrovolných hasičů. Podíleli se i 
zaměstnanci obecního úřadu a dvou 
soukromých firem. Ty firmy to však obci 
řádně vyfakturují.
Dobrovolných hasičů byla v obci a 
Soutěskách nasazena téměř třicítka. Ti 
všichni to však dělali zcela zadarmo, ve 
svém volnu  a nebo při  tzv. náhradě 
mzdy, na tom ještě prodělali. Není to 
problém jen poslední události  ve 
Hřensku. Při podobných situacích je v 
republice z celkového počtu nasazený 
téměř 80 % dobrovolných  hasičů. 
Problém Hřenska je někde jinde.
Proč hasiči, kteří přijedou pomoci 
Hřensku třeba až z Rumburku, jsou 
nazýváni synonymy pánského údu,  
kretény, kteří jen pro … naftu a do 
Hřenska se přijeli jen ukazovat.
Proč hasiči třeba z Labské Stráně 
(konkrétní případ z loňského roku) jsou 
vystaveni posměškům od zaměstnanců 
OÚ, kteří by se zejména měli podílet na 
popovodňovém úklidu a místo toho 
popíjejí pivko u kiosku. 
Nejhorší je však skutečnost, že tyto 
řádky patří nejen některým bývalým 
hasičům, kteří by měli mí k práci 
dobráků úctu, ale i k současnému 
zastupiteli a podnikateli. Cožpak lidská 
vulgárnost a nenávist k bývalým 
kolegům nemá hranice?
Má někdo právo z pozice zastupitele do 
nekonečna urážet a znevažovat práci 
těch, co něco dělají pro ostatní a 
zadarmo ???

      Stanislav KŘÍŽEK 

Bahno a písek šlo zpět tam 
odkud přišlo..

Hasiči splachují horní přístaviště 
Edmundovy soutěsky

Kolegové ze Starého Města

Likvidace naplavených stromů před 
restaurací v soutěskách

Při likvidaci následků v soutěskách 
pomáhali i hasiči z Rumburku
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Údolí, v němž se nachází obec Hřensko, představuje díky 
geologické stavbě a specifickému reliéfu primárně rizikové 
území projevů skalních řícení do té míry, že patří k nejvíce 
ohroženým místům NP České Švýcarsko. Opakovaný výskyt 
skalních řícení je zde důsledkem přirozeného vývoje 
pískovcových skalních svahů. Nejčastější ohrožení pak 
představuje pád stromů a s ním spojené uvolnění kamení a 
pískovcových bloků ze sutí či nečekané odlomení části skalního 
masivu. Místní obyvatelé problematiku skalního řícení dobře 
znají a obec se s ní ve své historii opakovaně potýkala. Řícení 
ohrožuje i dnes nejen hustou zástavbu na úpatí skal, ale též 
místní komunikaci, chodník, parkovací plochy a rovněž pak 
silnice I. třídy I/62 vedoucí k hraničnímu přechodu Hřensko  
Schmilka. 
V nedávné minulosti se obvykle řešily pouze případy 
bezprostředního ohrožení formou technicky i finančně 
náročných sanací. Nyní Správa NPČŠ uspěla se žádostí o dotaci z 
prioritní osy 6  Zlepšování stavu přírody a krajiny (prim. oblast 
podpory 6.6  Prevence sesuvů a skal.řícení) na projekt 
„Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s 
využitím ochranných vysokozátěžových bariér, I.etapa, NPČŠ". 
Jde o dlouhodobě připravovaný projekt (pilotní studie byla 
vyhotovena již v r. 2006). Realizace projektu Správy NPČŠ 
zminimalizuje téměř neustálé riziko plynoucí z dlouhodobé 
nestability skalního svahu a přispěje tak k větší bezpečnosti 
osob i jejich majetku v turisticky frekventované obci Hřensko. Z 
hlediska ochrany přírody a zdejších skalních masivů jde o 
preventivní, dlouhodobě účinné a zároveň nejméně konfliktní 
řešení zohledňující maximální zachování současného stavu 
skalních masivů.
V první etapě projektu bude realizována instalace 10ti 
ochranných bariér nad silnicí I/62 a zástavbou obce Hřensko v 

Ve Hřensku bude konečně bezpečněji 
úseku od státní hranice se SRN až k soutoku řeky Labe s 
Kamenicí. Projekt se zabývá objekty s velikostí do 5m3, jejichž 
pád představuje nejčastější ohrožení v dané oblasti (vybrané 
nebezpečné skalní objekty s větším objemem jsou pravidelně 
kontrolně monitorovány Správou NPČŠ a v případě nutnosti  
budou  řešeny individuálním způsobem zabezpečení). Bariéry 
jsou plánovány v nejohroženějších částech skalního svahu, 
délka všech liniových staveb (bariér) v I. etapě činí 725 m. 
Optimální rozmístění záchytných bariér a jejich únosnost byla 
navržena týmem specialistů s přihlédnutím nadefinovaným 
prioritám, klasifikaci úrovně rizika, k reálné geologické stavbě, 
stávající morfologii terénu a množství nebezpečných skalních 
objektů ve svahu. 
Projekt (I.etapa) zahrnuje tyto dílčí položky: geodetické 
zaměření dílčích úseků svahu v místě plánovaných bariér, 
realizační dokumentaci stavby (RDS, včetně činnosti 
geotechnika) a dokumentace skutečného provedení stavby 
(DSPS), dodávku materiálu a instalaci bariér v exponovaném 
terénu (bariéra A1  A6 různé délky, výšky a záchytné energie), 
vedlejší rozpočtové náklady (zařízení a úklid staveniště, 
dopravní opatření DIR+DIO; vč. pronájmu svodidel a 
souvisejících poplatků), geotechnický a autorský dozor, ad. 
související výdaje. Celkové uznatelné náklady na akci činí 58 
789 353,- Kč, z toho příspěvek z fondů Evropské unie je 49 253 
704,- Kč (příspěvek státního rozpočtu 2 897 276,- Kč). 
Projekt bude zahájen ve 3.čtvrtletí 2010, samotná realizace 
I.etapy je plánována na r. 2011  2013 (konkrétní termín zahájení 
bude závislý na vyřízení všech potřebných administrativních 
kroků). Stavba bariér má jasně definovaný postup - započne u 
státní hranice a bude kontinuálně pokračovat směrem k jihu až 
k soutoku Kamenice s Labem. Budování jednotlivých lineárních 
systémů bude vzájemně navazovat, místy se i překrývat a bude 
tudíž probíhat relativně rychle (např. nejdelší z bariér A2 by 
měla být hotova za 14 týdnů, nejkratší A3 pak už 5 týdnů; 
harmonogram prací pak předpokládá celkem 48 týdnů na 
kompletní realizaci I.etapy). Je plánována částečná uzavírka 
mezinárodní silnice I/62 vždy pouze v úseku stavby dané 
konkrétní bariéry (provoz silnice by tedy neměl být zásadně 
ovlivněn). Vzhledem k faktu, že jde o speciální ochranné 
systémy, jež budou instalovány ve složitém skalním terénu a s 
jejichž stavbou jsou v ČR minimální zkušenosti, bude nutné na 
počátku I.etapy získat potřebné zkušenosti (týkající se např. 
rozsahu manipulačních ploch, vhodnosti navržených způsobů 
transportu materiálu, zajištění bezpečnosti práce a možných 
rizik). Realizace I.etapy projektu bude důležitým základem pro 
technicky náročnější etapu druhou, která je téměř v celém 
rozsahu plánována nad hustou zástavbou obce (zahrnuje 
zabezpečení pravobřežní části skalního svahu od hotelu Labe až 
k parkovišti nad Klepáčem s využitím celkem 14 liniových 
prvků). V současné době probíhají intenzivní přípravy této 
II.etapy projektu, o jehož finanční podporu by se mělo žádat na 
podzim letošního roku. 
Pokud se podaří realizovat všechna naplánovaná opatření, 
bude v obci Hřensko určitě bezpečněji než dnes. Je však třeba 
mít na paměti, že i přes veškerou snahu o minimalizaci 
možného nebezpečí, nemohou technická opatření 100% 
eliminovat nepředvídatelné jevy (stejně jako tomu bylo v 
případě pádu převisu na silnici v říjnu loňského roku či nedávné 
rychlé povodně). 

Zuzana Vařilová
Monitoring skály ve Hřensku
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První výjezd při květnové bleskové 
povodni byl krajským operačním 
střediskem pro hřenské hasiče 
vyhlášen v 19.21 hod.  V 
Jetřichovickém kempu u  koupaliště 
byl oznámen problém s odjetím  
vozidla z prostoru areálu. Do 
Jetřichovic proto odjela jen část 
jednotky, neboť se předpokládalo, že 
problémy z rozvodněnou Kamenicí 
nastanou i ve Hřensku.
To co však čekalo hasiče po příjezdu 
ke koupališti, bylo horší než  scénář 
hororového filmu. Mlhou přikryté 
údolí,  prostor celého koupaliště a 
kempu byla jedna souvislá vodní 
plocha se dvěma hučícími řečišti 
podél skal. Most pro pěší na 
betonových pilířích byl vykloněn a 
posunut bariérou kmenů a pařezů, 
část ho chyběla. Pletivové oplocení 
bylo strženo, anebo zanešené 

World Harmony Run – Světový běh harmonie je 
neobyčejný běh s hořící pochodní , kterou nesou statisíce 
dobrovolných běžců přes více než 140  zemí světa. Tento 
nejdelší štafetový běh na světě založil v roce 1987 mírový 
filozof Sri Chinmoy a do České republiky zavítal již po 
patnácté. Letošní globální štafeta byla zahájena 1.1. 
slavnostním zapálením pochodně žhnoucí lávou na sopce 
Pacaya v Guatemale. Evropská trasa Běhu harmonie 

Povodeň ohrožovala nejen ve Hřensku

Pochodeň přátelství dorazila do Hřenska

zadržovalo až metrový sloupec 
proudící vody.
První kontakt s ohroženými lidmi byl 
ve vozidle Tranzit, kteří byli uvězněni 
za brodem, nacházejícího se v té 
chvíli  již minimálně  150 cm pod 
hladinou prudké řeky. Podle slov 
správce kempu, měly být v době v 
areálu ještě dvě vozidla s obytnými 
přívěsy a jedna obsazená chatka.
Místa, kde byly ještě před hodinou 
zaparkovány přívěsy, byla však pod 
vodou a prázdná.
Protože do vlastního kempu přístup 
nebyl možný, byl proveden průzkum 
z bočního terénu. Odtud byl navázán 
vizuelní kontakt s osádkami obou 
karavanů. Chatka uprostřed kempu 
však byla mimo své původní místo a 
bez známek života. Proto byl cestou 
operačního střediska okamžitě 
povolán další výjezd s nafukovacím 

člunem.
Před příjezdem děčínských 
profesionálů se hřenské jednotce  
podařil riskantní přechod  po části 
mostu přes hlavní řečiště a traverz 
podél oplocení až k prvnímu vozidlu. 
Tady bylo z lezeckých lan zřízeno 
tzv.předmostí, po kterém byly pak 
na člunu převáženy zachráněné 
osoby.
 Bylo jich celkem 8 a dva psi. Všichni 
zcela promočení a prostydlí a tak byli 
po evakuaci nejprve umístěni do 
vyhřátého hřenského ARA. Byli mezi 
nimi i dva studenti z chatky, kterou si 
pronajali na turistickou oslavu 
maturity. Na to, jak však začal večer 
v jinak kouzelném a romantickém 
údolí,  jistě dlouhá léta 
nezapomenou. 
                                                                        
Stanislav KŘÍŽEK  

odstartovala 25.2. v irském Dublinu a bude zakončena 
slavnostní ceremonií 27. září v Moskvě. Českou republiku 
opustili běžci právě ve Hřensku v pondělí 14.6. v 
odpoledních hodinách, kdy bežce přivítal pan starosta 
Josef Černý, a štafeta pokračovala do sousedního Bad 
Schandau, kde oba starostové symbolicky vznesli 
pochodeň přátelství.         J.A.

Běžci se rovněž představili 
v sousedním Bad Schandau

Osádka vozu čekala 
na hasiče bezmocná

Pochodeň přátelství dorazila 
do Hřenska

Tuny vody a dřeva vyklonily 
most ze základů

Transport posledních osob 
probíhal už za tmy

Starosta Hřenska i starosta 
Bad Schandau symbolicky vznesli 
pochodeň přátelství
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Svátek dětí ve Hřensku probíhal tradičně v areálu 
hasičské zbrojnice a byl opět mezinárodní. Byla to další, a 
podle přítomného rodičovského doprovodu velmi zdařilá 
akce přeshraniční spolupráce hasičů v programu CÍL 3 
mezi obcemi Hřensko a Kirnitzschtal 2009-2011.
Nad očekávání pořadatelů,  přijelo a přišlo téměř 70 
děcek a 52 členů příbuzenského, rodičovského a babičko-
dědečkovského doprovodu. Počasí bylo skvělé a tak 
jediným vážným problémem, tradičním při pořádání 
velkých akcí, byl opět tradiční ostrý výjezd svolaný 
sirénou jen pár hodin před zahájením dětského dne. A to 
přesně v době, když bylo nejvíce práce  na stavění 
jednotlivých překážek dětského polygonu. Naštěstí se 
sešlo dost přátel hasičů, kteří ochotně pomohli a tak když 
se jednotka vracela z tzv. likvidace  ropných produktů, 

Patronem dětského dne byl Sv.Florián

bylo již téměř vše připraveno a mohlo se začít.
Jako v předešlých ročnících i letos patřila první část 
programu dětským soutěžím v nejrůznějších disciplinách 
s vlastním výběrem sladkostí nebo drobné hračky, jako 
ceny po jejím absolvování. A tak se v rukách doprovodů 
hromadily čokolády, přívěsky na klíče, propisky, bublifuky 
a spousty drobností, které děcka zaujaly. Zde je třeba 
podotknout, že tuto část programu vzorně řídily výhradně 
kolegyňky hasičky nejen ze Hřenska, Mezné, Bynovce ale i 
z Janova, odkud také půjčili řadu rekvizit. Všechno běželo 
hladce, děcka se průběžně občerstvovala  pitíčky a jupíky 
a dospělý doprovod podle uvážení točeným kozlíkem v 
prvním patře  zbrojovny. V přízemí pak z mrazáku mizely 
ovocné a smetanové nanuky od významného sponzora.

Chemické pokusy pod dohledem profesionálů

Malí záchranáři přikládají dlahy

Na lanech zavěšený člun skutečně simuloval sjezd divoké vodyS ovládáním lafety museli některým pomoci dospělí
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Závěrečný účet obce Hřensko za rok 2009

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009
 (údaje jsou v tis. Kč)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou 
obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u ekonomky obce (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání 
příjmů a výdajů). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně 
rozepsány a odůvodněny  v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu v 23.6.2010.

2) Hospodářská činnost obce Hřensko za rok 2009
Hospodářská činnost obce zahrnovala výběr ze vstupného na lodičky v Edmundově soutěsce a výběr parkovného na 
Mezní Louce, parkoviště Pod Skalou a tržby z parkovacího automatu, který je umístěn u ČOV.

VÝNOSY:
Tržby z výše uvedených činností dosáhly Kč    9 345,87 (bez DPH)
Příjmy z úroků Kč           2,96
Výnosy celkem Kč    9 348,83
VÝDAJE :
Mzdové náklady  Kč    4 230,14
Ostatní náklady   Kč    2 580,37
Výdaje celkem Kč    6 810,51

Hospodářský výsledek  k 31. 12. 2009            Kč    2 538,32

Z bloku obecní policie období od 25.04. do 13.06. 2010
Dne 29.04. hlídka OP při pravidelné kontrole zjistila zaparkované vozidlo v místě vodní 
zóny U Cikánského smrku. Posádka vozu zde chystala uspořádat piknik v přírodě. Řidiči 
vozidla hlídka OP vysvětlila přestupek, kterého se dopouští a po důrazné domluvě 
posádka vozidla odjela směrem parkoviště Mezní Louka.
Dne 30.04.  v čase 21.45 hod. bylo hlídce OP nahlášeno, že jakási osoba se pohybuje s 
jízdním kolem proti proudu řeky Kamenice a to v místě pod hasičárnou ve Hřensku. 
Hlídka OP po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o místního občana L.T. a tento byl 
hlídkou OP důrazně vyzván, aby zanechal svého jednání a přesunul se směrem domů. 
Po počátečním zaváhání po výzvě hlídky OP tuto uposlechl a odpotácel se směrem 
domů za podpory  dvou slečen, které jej doprovodily.
Dne 01.05. v čase 18.15 hod. oznámila hlídce OP servírka V.V. z restaurace u Leopolda, 
že v jejich restauraci dělají výtržnost tři němečtí turisté, kteří jsou pod vlivem alkoholu a 
odmítají zaplatit útratu. Ihned se na místo za použití výstražného světelného zařízení 

dostavila hlídka OP Hřensko, která zjistila totožnost vůdce skupiny, narušující mimo jiné i 
veřejný pořádek. Osoba totožnosti M.M. z Pirny mávala účtem a vykřikovala , že chce do 
Děčína a že nic platit nebudou. Hlídka OP důrazně skupinu vyzvala k zaplacení útraty a 
tato se zalekla dalších opatření ze strany hlídky OP a útratu v částce 420 Kč. zaplatila 
obsluhujícímu personálu restaurace.
Dne 04.05. požádala o pomoc hlídku OP místní občanka D.K. ve věci osoby, která se 
zdržovala v jejich obchodě a silně zapáchala a obtěžovala zde nakupující osoby.Za 
pomocí výstražného zvukového a světelného zařízení se hlídka OP přesunula k 
obchodu, avšak výše uvedená osoba stačila uniknout na druhou stranu řeky Kamenice, 
kde však byla hlídkou OP dostižena a poté se ukázala, že osoba je nám již známý 
bezdomovec  R.B. z města Havířov. Při jednání s hlídkou OP byl muž vzpupný, až 
arogantní. Muži bylo hlídkou OP důrazně doporučeno, aby opustil katastrální území 
obce Hřensko, což neochotně učinil.

pokračování na další straně...



- 7 -

Uzávěrka příspěvků pro vydání dvojčísla měsíčníku červenec/srpen je 15.08.2010!

Pačáková Alena
Košík Karel
Němečková Alžběta
Holan Karel  jubilant
Buryánek Matyáš
Müller Tomáš
Hrušková Květa
Paroha Lubomír
Holanová Hana
Svoboda Wolfgang
Křížek Martin
Dařbujanová Kristýna

Narozeniny
v červenci

TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU PET 
LAHVE V OBCI HŘENSKO

Svozový den je úterý: 
13. července 2010
27. července 2010

Z bloku obecní policie období od 25.04. do 13.06. 2010

Vypadla 2 jména oslavenců 
v červnu 
omlouváme se a napravujeme:

Číla Vratislav
Frömmelová Eliška

Dne 07.05. hlídka OP při kontrole stánkového prodeje zjistila, že před objektem č.p.7 ve 
Hřensku vietnamští prodejci umísťují dřevěné větrníky do rozšířeného profilu vozovky, 
čímž se dopouštějí záboru veřejného prostranství. Ihned je hlídka OP vyzvala k 
odstranění zboží z profilu vozovky. Výzvě bylo uposlechnuto.
Dne 08.05. hlídku OP kontaktovala žena a muž ze SRN a požadovali pomoc ve věci 
zraněného cyklisty, který údajně leží na vozovce mezi Hřenskem a Mezní Loukou. 
Pomocí výstražného zařízení se hlídka přesunula na místo a zjistila následující. Asi pět 
set metrů pod Cikánským smrkem ležel na zemi zraněný muž, který krvácel z hlavy a 
měl různé odřeniny. Muž byl v šoku a těžce dýchal. Hlídka OP mu poskytla první pomoc 
a přesunula se do místa telefonního signálu k přivolání rychlé záchranné pomoci. Na 
místo přiletěl vrtulník záchranné služby Ústeckého kraje. Poté hlídka OP dopravila lékaře 
k zraněnému. Zraněný W.E. z Dresden  byl po ošetření převezen RZ na žádost jeho 
manželky na bývalou státní hranici, kde si jej převzali lékaři z SRN.
Dne 13.05. hlídka OP Hřensko zabezpečovala s ostatními složkami Policie ČR, včetně 
místního oddělení Policie ČR, veřejný pořádek v celém katastru obce, který byl 
narušován několika skupinami mladíků z SRN u příležitosti oslav dne mužů v Německu. 
Dne 15.05. hlídka OP asistovala při pomoci zraněné ženy, která čekala na pomoc v 
prostoru malé Pravčické Brány. Poté se ženy ujala skupina dobrovolných hasičů ze 
Hřenska. Další členové záchranného systému se podileli na ošetření zraněné, které si 
vyžádal její zhmožděný kotník.
Dne 15.05 požádala o pomoc hlídku OP obsluha parkoviště Pod skálou ve věci střetu 
dvou vozidel turistů. Hlídce OP se podařilo zjitřenou atmosféru aktérů nehody uklidnit a ti 
si vyměnili náležitosti nutné k provedení likvidace škody potřebné pro pojišťovnu.
Dne 19.05. oznámil hlídce OP občan z Mezné, že se ztratil zde ubytovaným turistům pes 
slyšící na jméno Čips. Asi hodinu poté se dostavil na služebnu OP obětavý pracovník ze 
Soutěsky, který psa přivedl, když tento před jedoucí lodičkou spadl do řeky Kamenice v 
místě pod vodopádem. Poté byl šťastný pejsek předán v hotelu na Mezné, kde byli 
turisté, majitelé psa ubytováni.
Dne 19.05. se dostavila arogantní žena na chodbu před služebnu OP ve Hřensku a 
dožadovala se nevybíravým způsobem jméno a bydliště strážníka, který výše uvedenou 
řešil, když tato žena v minulých dnech ukradla vietnamským prodejcům ve Hřensku 
cigarety. S poskytnutým identifikačním číslem strážníka se nespokojila a proto byla 
hlídkou OP vykázána z budovy obecního úřadu.
Dne  22.05. v čase 18.00 hod došlo v místě 500 metrů pod Cikánským smrkem k vážné 
dopravní nehodě. Vozidlo značky BMW jedoucí od obce Hřensko vysokou rychlostí na 
Meznou,  které řídil dvacetiletý mladík sjelo v levotočivé zatáčce z vozovky do lesa a 
narazilo do stromu. Následky nárazu byly pro vozidlo devastující. Dvě osoby byly lehce 
zraněny a řidič vozidla musel být vyproštěn za pomocí specielních nůžek na plech s 
roztahovacím pístem. U nehody zasahovala specielní jednotka Ústeckého kraje RZ 
služba, Policie ČR Hřensko, Policie ČR dopravní nehody. Hlídka OP na místě nehody 

uzavřela na krátkou dobu průjezd vozidel a následně byla ve spolupráci s Policií ČR 
Hřensko kyvadlově řízena doprava v celém úseku po celou dobu prací záchranných 
týmů.
Dne 31.05. hlídka OP zjistila, že byly v obci Hřensko založeny tři černé skládky a to v 
místě tržnice veřejné WC na nábřeží, vedle objektu č.p.101 Pegas a pod mostem 
Pegas. Ve všech třech případech se hlídce OP podařilo zjistit ukladatele odpadu mimo 
vyhrazená místa a důraznou výzvou hlídky OP byly tyto osoby z řad stánkových 
prodejců osloveny k provedení likvidace odpadu. Výzvě bylo uposlechnuto a následnou 
kontrolou druhý den bylo konstatováno, že je vše v pořádku.
Dne 03.06. v podvečerních hodinách byla spuštěna zvuková a světelná signalizace na 
rekreačním objektu v Mezné. Po  příjezdu hlídky OP na místo za použití zvukového a 
světelného výstražného zařízení bylo zjištěno, že objekt č.p. 35 p.Evy B. z Prahy nebyl 
násilně narušen, ale že došlo k samovolnému chybnému spuštění alarmu. O situaci na 
místě byla hlídkou OP vyrozuměna majitelka objektu k její spokojenosti.
Dne 04.06. pětasedmdesátiletý německý turista zřejmě přecenil své síly a spadl z lávky 
pod Pravčickou bránou. Vzhledem k nepřístupnému terénu vozidlům, byl na místo 
přivolán vrtulník letecké záchranné služby, který odletěl do prostoru vrtu u odbočky na 
Pravčickou bránu, kde vysadil lékaře a záchranáře HS Krušné hory. Ti museli na místo 
nehody dojít pěšky, tam muže ošetřili a dopravili na lokalitu, kde mohl vrtulník naložit 
zraněného a záchranáře do podvěsu. Posádka vrtulníku mezitím připravila vše potřebné 
a na smluveném místě turistu v bezvědomí a člena HS Krušné hory vytáhla na laně a 
dopravila zpět k vodárně. Zde zraněného záchranáři naložili do vrtulníku, vrátili se zpět 
pro lékaře a poté co jej vytáhli na palubu, odletěli do nemocnice v Děčíně.
Dne 07.06. v čase 11.00 hod zaparkoval na parkovišti u domu č.p. 99 vozidlo Toyota 
turista z SRN Helmut H. z města Dresden a odešel se projít  s manželkou po obci. 
Zapomněl však okno u spolujezdce otevřené. Asi po deseti minutách na parkoviště 
najelo blíže neurčené vozidlo s posádkou tmavé pleti a ze zaparkovaného vozidla 
otevřeným oknem odcizil jeden člen z vozidla dvě igelitové tašky s nákupem pořízeném 
zde v obci Hřensko. Obsluha parkoviště upozornila na jednání posádky vozu tmavé pleti 
a tato se zalekla prozrazení a proto na útěku tašky spolujezdec zahodil. Tyto poté byly 
předány jejich majiteli.
Dne 12.06. byl hlídce OP nahlášen nález psa bez majitele v místě vnitřního Hřenska. V 
průběhu pátrání složky OP po jeho majiteli se hlídce OP přihlásily dvě dívky a to Kristýna 
D. ze Hřenska a Tereza D. z Janova, které byly toho času na procházce vnitřního 
Hřenska a oznámily nám, že znají majitele psa, který je z Arnoltic a že se jedná o psa, 
známého to útěkáře. Dívky si psa odvedly a večer hlídce OP oznámily, že pes byl 
předán jejich šťastnému majiteli.

Sepsal: velitel OP Hřensko str. Šárovec Vlastimil
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Renata Herainová odvolila jako první 
občan ze Hřenska

Cílem stavby a rekonstrukce je vybudovat důstojný vstupní prostor na Gabrielinu stezku, toho docílíme vybudováním volného 
pěšího náměstíčka s areálem Hospůdka u Fořta, který bude všem skupinám turistů poskytovat ubytovací a stravovací služby dle 
jejich přání včetně zajištění doprovodných rekreačně-relaxačních a kulturně-sportovních služeb.

I. etapa projektu „Vybudování areálu hospůdka u Fořta s nabídkou ubytovacích a stravovacích služeb“ byla ukončena 28. února 
2010. V těchto měsících se realizuje již II. etapa výstavby areálu Hospůdka u Fořta, která zahrnuje vybudování recepce infocentra a 
rekonstrukci Hospůdky u Fořta. Předpokládaný konec této etapy se plánuje na konec června 2011. Ukončení celé přestavby 
předpoládáme 30. května 2012.

Hospůdka u Fořta je původní objekt vybudovaný v 18. století jako obyvatelné zázemí pro 
„fořta“ – nadlesního, který měl ve své správě lesy kolem Mezní Louky. Od 90. let 
minulého století se jeho správy ujala a postupně stala i jeho majitelem rodina 
Suchánkova. Jedná se o výhradně rodinnou záležitost s dlouholetou silnou vazbou k této 
oblasti a k objektu. 

Investor: J plus S s.r.o. Datum zahájení projektu: 11. května 2007
Projektant: REGIONPROJEKT s.r.o. Datum ukončení projektu: 30. května 2012
Zhotovitel: Benešovské stavebniny, s.r.o. Celkové výdaje projektu: 39 249 147 Kč
www.uforta.cz

Přestavba areálu Hospůdka u Fořta
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