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JAK SE VYVÍJÍ
NÁVŠTĚVNOST
OBLASTI HŘENSKA?

PŘIPOMENUTÍ
100. VÝROČÍ VZNIKU
REPUBLIKY

HASIČÁRNA
BEZ HADIC

Měřiče ukazují trvalý nárůst turismu.

Ostrostřelci slavili
generálským borščem

Turisté se nechovají
vždy zodpovědně...

Obecní úřad Hřensko upozorňuje
občany na splatnost úhrad poplatků

za svoz odpadu - psa
- reklamu v obci - parkování
Kontrolou bylo zjištěno, že poplatky
někteří občané dosud neuhradili.

Případnou úhradu proveďte na účet
č. 43-8645470217/0100		
VS 1340 odpady VS 1341 psi
VS 1343 parkování VS 1343 reklama
(připište příjmení)
Dotazy a informace na tel.:
775 401 788 p. Dvořáková - pokladní
775 862 538 p. Řezníčková – účetní
Termín splatnosti: 9. listopadu 2018

Dosavadní vedení Hřenska
dostalo důvěru na další čtyři roky
Voliči ze Hřenska a Mezné měli o komunální volby zájem - volební účast dosáhla téměř 69%.
Volby do zastupitelstva obce
Hřensko proběhly hladce a těšily
se značnému zájmu místních občanů.
„Chtěl bych poděkovat obyvatelům Hřenska a Mezné, že se rozhodli svou hojnou účastí ovlivnit
život obce a věnovali svůj čas volbě
jejího nejvyššího orgánu, kterým je
zastupitelstvo,“ říká starosta Zdeněk Pánek.
Otevírání a ověřování 140 odevzdaných obálek trvalo na obecním úřadě Hřensko téměř tři hodiny. Výsledkem bylo 962 sečtených
hlasů.
V místních volbách do sedmičlenného zastupitelstva zaregistrovaly své kandidátky dvě strany.
Vítězem se staly „Soutěsky - věc
veřejná, věc neprodejná“ s 64,86%
odevzdaných hlasů a pěti zastupiteli. Sdružení nezávislých kandidátů „Společně pro obec“ získala
35,13% hlasů a se dvěma zastupiteli
skončila v opozici.
Nejvíce hlasů získali JUDr. Zdeněk Pánek a Bc. Robert Mareš shodně 94.
U vítěze voleb voliči oproti kandidátce křížkováním posunuli z
třetího na druhé místo Roberta
Mareše a z pátého na čtvrté Alenu
Pačákovou. V SNK k žádnému posunu nedošlo.
Na křeslo v zastupitelstvu za své
strany těsně nedosáhli a prvními
náhradníky se stali Stanislav Kří-

Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná

SNK „Společně pro obec“

 rozdělení křesel v zastupitelstvu
 pořadí stran a hnutí podle výsledku
hlasování v komunálních volbách

Soutěsky
SNK

64,86 %
35,13 %

Komunální volby 2018
Nově zvolené zastupitelstvo
obce Hřensko

žek za SNK a Roman Pluháček za
Soutěsky.
Letošní komunální volby zaznamenaly mírně zvýšený zájem voličů o ovlivnění rozhodování na
komunální úrovni. V porovnání s
rokem 2014 byla letos volební účast
lepší o 2,88%. Celorepublikově
účast dosáhla 47,34%, když 8 345
860 oprávněných voličů vybíralo
své zástupce ve 14 748 volebních
okrscích, kde volili 6 377 zastupitelstev. Bylo odevzdáno 112 423 853
hlasů ve 3 945 863 obálkách. Také
ve Hřensku se zvýšila účast z 49,5%
v roce 2014 na letošních 68,97% z
celkového počtu 203 voličů regis-

trovaných ve volebním seznamu.
Pro srovnání uvádíme volební
účast v sousedním Děčíně, kde
odevzdalo své hlasy 34,65% voličů
z 39 294 občanů statutárního města, oprávněných volit.
Děkujeme členům místní volební
komise ve složení Václav Tourek
- předseda, Martina Dvořáková místopředseda, Ivana Blažíčková
- člen a Diana Vojtíšková - zapisovatelka za jimi odvedenou práci.
Uznání zaslouží také všichni kandidáti, za ochotu věnovat své schopnosti, úsilí a čas pro budoucnost
obce, ve které žijí.
Ladislav Neuman

zastupitel

počet
hlasů

 Zdeněk Pánek
 Robert Mareš
 Jan Havel
 Alena Pačáková
 Miroslav Smoliga
 Lubomír Paroha
 Kateřina Horáková

94
94
91
88
82
52
49

POZVÁNKA
na ustavující zasedání zastupitelstva
obce Hřensko
úterý 30. října 2018 od 17:00
v restauraci hotelu U Lípy ve Hřensku
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Vážení spoluobčané,
volby do obecního zastupitelstva
naší obce na období 2018 - 2022
jsou již minulostí a je jen škoda,
že neproběhly v tak poklidné mezilidské atmosféře jako v minulém
období. Chtěl bych všem občanům
poděkovat za jejich účast na nich a
pochopitelně chci při této příležitosti poděkovat té většině, která volila
naši kandidátku. Vaší důvěry si
nesmírně vážíme a v žádném případě ji nechceme zklamat. I nadále
chceme pokračovat v započaté práci
pro Hřensko, jeho obyvatele a pod-

nikatele a vytvářet podmínky, na
základě kterých budou naplňovány
jejich osobní, rodinné a pracovní
cíle, abychom všichni mohli být
hrdi, na to, že v naší obci pobýváme
a působíme. Věřím, že do takovéto naší činnosti se zapojí i zvolení
zastupitelé ze sdružení nezávislých
kandidátů „Společně pro obec“ a
v pospolitosti vytvoříme tým, který bude realizovat zamýšlené cíle,
o kterých jsem vás informoval ve
Zpravodaji v září 2018.
Končící zastupitelstvo pracovalo i
vystupovalo jako kompaktní celek
a vždy se snažilo, aby se jeho práce
snoubila se zájmy obyvatel i podnikatelů Hřenska a mohu říci, že jsme
nezaznamenali žádnou vážnější
připomínku na jeho činnost. Pochopitelně nikdo z nás není dokonalý a
není schopen znát všechny obory
lidské činnosti, ale vždy jsme se snažili komunikovat a radit se s těmi,
kteří dané problematice skutečně
rozumí. Pokud přesto k nějakým
dílčím pochybením došlo, věřte, že
se tak nikdy nestalo s úmyslem poškodit zájmy obce. Proto bych chtěl

ještě jednou všem členům končícího
zastupitelstva poděkovat za jejich
obětavost při naplňování předsevzatých cílů.
V uplynulém čtyřletém období
jsem vás ve svých příspěvcích pravidelně seznamoval s děním v obci
a informoval o vzrůstající ekonomické stabilitě. Již v současné době,
s ohledem na vývoj probíhající
sezony, máme vytvořeny finanční prostředky v takovém rozsahu,
abychom mohli záměry zmíněné
v minulém Zpravodaj realizovat v
dohledné době. Jen pro připomenutí
těch nejbližších, jedná se o již započatou opravu kostela, včetně opravy
tamních varhan, generální opravu
bývalé školy a rozhodnutí o jejím
dalším využití, dokončení přestavby druhého patra obecního úřadu
na zasedací místnost a zázemí pro
archiv, úpravu hřenského hřbitova
včetně generální opravy tamní neogotické hrobky, vybudování nového úložiště lodí v Divoké soutěsce
a tamního dolního nástupiště. I
nadále se budeme snažit pro každou akci získat dotační prostředky,

když v minulém čtyřletém období
se nám to v potřebné míře dařilo,
čehož je získaná a proinvestovaná
částka 21,5 mil Kč dokladem.
Pokud jde o naše další záměry
směřující k tomu, aby se Hřensko
ještě více zatraktivnilo, lépe se vám
zde bydlelo a podnikalo, chceme s
vámi ke konci roku vyvolat neformální setkání, na němž bychom
vás rádi seznámili s našimi představami a náměty a eventuálně do
budoucna zohlednily vaše, kam a v
jakém rozsahu máme naši práci a
úsilí zaměřit.
V závěru vás chci informovat,
že do rukou se vám dostává nový,
inovovaný Zpravodaj. Vždy po určité době přichází čas, podívat se na
formu této tiskoviny, když máme za
to, že v současné době tento čas nastal. Budeme rádi, pokud nám své
připomínky k jeho kvalitě a obsahu
sdělíte, neboť jsme připraveni k nim
se vší vážností přihlédnout.
Ať jste zdrávi, máte se rádi a jste
spokojeni.
JUDr. Zdeněk Pánek,
dosavadní starosta

Narozeniny

narozeniny oslavili

Petr Jančí, Jana Rolínková, Martin Dařbuján, Jiří
Blažíček, Lenka Neumanová, Stanislav Frömmel,
Martin Riňák, Jakub Bejšovec,
Michaela Hlaváčková Jarošová, Jana Tajbnerová,
Lukas Nguyen, Josef Černý, Josef Poddaný,
Ladislav Neuman, Ladislav Friš,
Tomáš Urbánek, Jiří Hanko, František Jiral,
Jan Křížek, Jiří Neuman, Robert Mareš,
Stanislav Musil, Michaela Česneková,
Vladimíra Toušková, Jaroslav Suchánek,
Oldřich Tomášek, Jakub Hruška, Eva Pánková

v listopadu oslaví
své jubileum naši občané
Marta Malá a Ladislav Hynek

narozeniny oslaví
Růžena Tourková, Jan Berkovec, Ester Parohová,
Ivana Blažíčková, Marcela Peroutková,
Kateřina Křížková, Jana Čížková, Vojtěch
Peroutka, Adam Hlaváček, Jaroslav Salavec,
Jana Mba, Josef Paroha, Iveta Dlouhá,
Barbora Marešová

Jak se vyvíjí návštěvnost oblasti Hřenska?
Skutečnost, že návštěvnost
národního parku je v posledních letech značně vysoká, je
nepřehlédnutelná.
Díky měřičům návštěvnosti
nainstalovaným v oblasti Hřenska na pěti místech, konkrétně u

cesty od Třech Pramenů k Pravčické bráně, na Gabrielině stezce
a na cestách do soutěsek, máme
k dispozici také přesnější údaje
o vývoji počtu návštěvníků v
této turisticky nejexponovanější části národního parku. Díky

hodnotám získaným z měřičů
získáváme přesnější obraz o
dlouhodobých trendech. Můžeme konstatovat, že od povodně v
roce 2010 návštěvnost nepřetržitě roste, s výjimkou roku 2013,
kdy turistickou sezónu předčas-

ně ukončila labská povodeň.
Rok 2018, jakkoli ještě není
u konce, byl dosud rekordní.
Sčítače v oblasti zaznamenaly
dohromady skoro 782 tisíc průchodů, přičemž skutečný počet
bude vyšší, přístroje nedokáží
například rozlišit návštěvníky
jdoucí v zákrytu. Pokud jde o
důvody velkého zájmu návštěvníků o národní park a jeho nejatraktivnější místa, nepochybně
svou roli hraje mnoho faktorů, z
nich nejvýznamnějším je počasí,
které v posledních letech k návštěvám přírody doslova vybízí.
Tomáš Salov,
Správa NP České Švýcarsko

Vnitrozemská turistika je stále populárnější
Češi se mají lépe, než kdykoli
v historii samostatného státu.
Rádi cestují do zahraničí, a to
především k moři.
Růst ekonomiky a chuť domácností utrácet je tak intenzivní, že
rodiny uvažují o dvou dovolených. Tradiční Chorvatsko vzhledem ke vzrůstajícím rodinným
příjmům střídají exotičtější destinace. Druhou dovolenou pak rádi
trávíme po Čechách. Vzhledem k
občasným blízkovýchodním excesům dokonce někteří tuzemskou
dovolenou preferují jako hlavní.
Podle Asociace cestovních kanceláří loni absolvovaly dovolenou
v tuzemsku tři miliony lidí a letos
zájem stoupá.
Náročnost českých turistů roste.
Zvyšuje se poptávka po ubytování
vyšších kategorií. „To, co dříve stačilo, dneska už nestačí,“ uvedl Petr
Krč z asociace.
Rekordní zájem o rekreaci v Čechách a na Moravě zvýšil i ceny
chat, chalup a zahrádek na doposud nejvyšší hodnoty a v neposlední řadě naplnil ubytovací zařízení
u turisticky zajímavých míst. Zatímco dříve převažovalo ubytování ve tříhvězdičkových hotelech a
penzionech, v poslední době roste
zájem o ubytovací zařízení vyšší kategorie s wellness zázemím.
Zejména tam, kde je program
pro děti, je beznadějně vyprodáno a volná místa se ztrácejí téměř

Plná parkoviště a proudy návštěvníků jasně ukazují zájem lidí o turistiku. 				
foto: Robert Drnovec
okamžitě po uvolnění do prodeje. Königsteinu a Drážďan. Na zpá- soutěsce využilo 271 273 návštěvRezervace jsou na některých ex- teční cestě jsme ji využili k návště- níků a 116 471 projelo Divokou
ponovaných místech plné na celý vě Hřenska, kam se rádi vrátíme. soutěskou, říká Robert Drnovec.
příští rok a lidé neváhají poptávat Jeden den je na prohlídku tohoto Turisté navštěvují nejen Soumísta i na rok přespříští.
regionu opravdu málo,“ říká Hed- těsky, ale i další zajímavá místa v
Velký zájem je také o jedno až vika Kopsová z pražského sídliště okolí Hřenska. Důkazem je nejen
dvoudenní výlety. Ústecký kraj Dědina.
vyšší obsazenost parkovišť, ale i
spolu se sousedním Saskem na- Zvýšený zájem nejen českých, zvýšená četnost odstavování vobízejí zajímavé možnosti cestová- ale tradičně i německých turis- zidel mimo vyhrazené parkovací
ní za zvýhodněné ceny. Jízdenka tů se projevil ve hřenských Sou- plochy. „Totéž se odehrávalo na
Labe-Elbe umožňuje neomezené těskách. „Mohu konstatovat, že našich parkovištích. Dosavadní
jednodenní cestování v rámci in- návštěvnost v obou Soutěskách počet 51 326 vozidel, znamená
tegrovaných dopravních systémů v letošním roce nás doslova ohro- nárůst o 2 354 aut oproti stejnéDÚK a VVO.
mila. Do poloviny října letošního mu období loňského roku. Jedná
„Byli jsme velmi příjemně pře- roku navštívilo Soutěsky na 390 se vskutku o impozantní čísla, co
kvapeni nabídkou zvýhodněného tisíc návštěvníků. Oproti stejné- říkáte? A sezona ještě neskončila,
cestování v pohraničí. Rodinná mu období minulého roku pro- takže konečná jistě nejsou,“ dodájízdenka Labe/Elbe nám umož- jelo Soutěskami o 93 tisíc více. vá Robert Drnovec.
nila krásný celodenní výlet do Konkrétně lodičky v Edmundově
Ladislav Neuman

Ochutnávka vín
ve vinaøství Velké �ernoseky
Obec Høensko poøádá autobusový výlet
na ochutnávku vín do sklepù �ernoseckého vinaøství.
Pøihlášku vèetnì úhrady 100 Kè odevzdejte do konce øíjna
pracovníkùm kanceláøe obecního úøadu Høensko.
Kdy: pátek 16. 11. 2018
Obleèení: neformální
S uctivým pozdravem
JUDr. Zdenìk Pánek, starosta obce Høensko

Přihláška
Přihlašuji se závazně na akci
„Ochutnávka vín vinařství Velké Žernoseky“
Jméno a příjmení

telefonní číslo

Výlet do Žernoseckého vinařství
Obecní úřad Hřensko pořádá
již potřetí pro občany Hřenska
a Mezné 16. listopadu 2018 autobusový výlet na ochutnávku
vín do sklepů Žernoseckého vi-

nařství. Přihlášku, včetně úhrady 100 Kč je nutno odevzdat do
konce října pracovníkům kanceláře obecního úřadu Hřensko.

Připomenutí 100. výročí vzniku republiky
V sobotu 6. října se v pět hodin odpoledne u „Kulturáku“ v
Mezné sešli Ostrostřelci a občané a chalupáři, aby si připomenuli výše uvedené výročí.
Ostrostřelci připravili pro
všechny tradiční boršč podle receptu generála Medka v legoinářské kuchařce. Vařit museli začít
už ve 13. hodin. Hlavní složkou
polévky byla červená řepa, zelí a
brambory a maso. Nejdříve bylo
v kotli uvařeno vepřové a hovězí

maso, které po vychladnutí bylo
rozkrájeno na kostky a vloženo
zpátky do kotle. Současně byla na
dalším ohni, na slanině, osmažena cibulka, poté na kostky pokrájená zelenina – mrkev, celer, petržel a koření. Následně bylo vše
vloženo do kotle, přidány brambory, zelí, kečup a předem uvařená červená řepa. Vše bylo znovu
provařeno. Hotová polévka se
na talíři ozdobila smetanovým
jogurtem. Na začátku oslavy za-

zpívali uniformovaní Ostrostřelci za doprovodu kytary původní
československou hymnu a krátce
připomenuli výročí vzniku republiky. Následovala ochutnávka
polévky a vlastní zábava. Polévku
si všichni pochvalovali. Setkání
skončilo okolo 21. hodiny.

Hasičárna bez hadic
Během tří dnů regály na hadice v hasičské zbrojnice ve Hřensku zely prázdnotou. „POŽÁR,
LESNÍ POROST 1. ST“ zaznělo
v telefonech všech místních hasičů.
Teplé podzimní počasí láká
turisty do přírody, bohužel ne
všichni se k přírodě umí chovat.

notky hasičů. Postavit dopravní
vedení v hadicích s převýšením
více jak 200 výškových metrů,
bylo velmi náročné jak pro hasiče, tak pro techniku.
Požár se podařilo lokalizovat až
v nočních hodinách. Druhý den
se hasiči na místo vraceli brzy
ráno a během dnem dne zlikvido-

Jednotka hasičů Hřensko vyjíždí k požáru lesa za Mezní Loukou
v těžko přístupném terénu na kopec Karlsberg. Požár se za větrného počasí rychle šířil a na pomoc,
byly povolány další posilové jed-

vali všechna ohniska požáru. Veškerý materiál na místo požářiště
dopravovaly terénní vozy místní
jednotky, které jsou uzpůsobeny
pro jízdu v extrémním terénu.
Jan Křížek

Plameny nad úpravnou vody: Třetí den v terénu, v půl páté ráno opět vyjíždí čtyři jednotky hasičů k požáru lesa nad úpravnou vody ve Hřensku. Plameny, které byli vidět ze silnice na vrchol kopce,
opět připravily náročnou práci pro hasiče. V první linii zasahovali hřenští hasiči s lezeckou technikou. Po rozednění se podařilo oheň dostat pod kontrolu a během dopoledne uhasit. V odpoledních hodinách
proběhla údržba techniky a doplnění potřebného materiálu. 									
foto a text: Jan Křížek

Obec Høensko poøádá tradièní

Závod pøevozníkù

o Putovní pohár starosty obce Høensko

Závod se koná 10. listopadu 2018 od 10:00 do 13:00 v Edmundovì soutìsce
Sraz divákù a úèastníkù je v 9:00 na dolním pøístavišti Edmundovy soutìsky
a vyhodnocení závodu a pøedání cen vítìzùm probìhne v sobotu 10. listopadu 2018
na taneèní zábavì, poøádané k ukonèení sezóny

od 19:00 v restauraci u Zeleného stromu na Janovì.
Obec Høensko zve Høenèáky, Mezòáky a všechny, kteøí mají naší obec rádi na

Taneèní zábavu
která se koná dne 10. listopadu 2018 v restauraci "U zeleného stromu" na Janovì
od 19 hodin v rámci

Ukonèení sezóny 2018

19:00 zahájení programu Ukonèení sezóny
19:30 vystoupení taneèní skupiny TK Scratch DDM Dìèín
19:45 vyhlášení výsledkù závodù pøevozníkù
20:00 taneèní zábava
K tanci a poslechu hraje kapela U-STYLE

Pro ka�dého návštìvníka je pøipravena poukázka
na obèerstvení v hodnotì 100 Kè.
Vzhledem k velice silnému zájmu je potøeba
si závaznì zajistit místa u vedoucí Obecního úøadu
osobnì èi telefonicky na èísle: 412 554 021
do 5. listopadu 2018

Doprava je zajištìna autobusem, který odjí�dí z Mezné v 18:00 a 18:30, ze Høenska - støed v 18:45. Zpìt z Janova odjí�dí v 0:30 a 1:00.

Obecní policie Hřensko od 1. září do 15. října 2018
Velký pták
Dne 1. září při kontrole komunikace směr Děčín byl hlídkou OP
zjištěn v pravém jízdním pruhu velký přejetý pták. Pták byl tak velký, že
na komunikaci tvořil nebezpečnou
překážku silničního provozu. Pravděpodobně se jednalo o volavku.
Hlídka zajistila jeho odbornou likvidaci a tím se zajistil bezpečný
průjezd vozidel.
Tentýž den byla v prostoru Suché
Kamenice zjištěna založená skládka
nebezpečného odpadu v podobě
pohozených pneumatik. Přes pracovní četu OÚ. bylo zajištěno jejich
okamžité zlikvidování, tak aby se
skládka nerozrůstala.

hybují dva psi. Volně pobíhají a
majitel není v dohledu. Místní znalostí bylo zjištěno, že psi patří paní
S z Vysoké Lípy. Jelikož psi změnili
bydliště, nevěděli zřejmě, kde jsou
doma, tak cestovali… Paní S. se
dostavila na místo, psy odchytila a
umístila do kotce.

ZIS zelenou vlnu a následně na žádost velitele zásahu hlídala komunikaci, aby do operačního prostoru
nenajížděla vozidla zvědavců a nevstupovali chodci, kteří ztěžují práci
záchranného týmu.

Žádost o pomoc
Dne 1. října v odpoledních hod.
Poškození veřejného osvětlení
požádala o pomoc obsluha parkoDne 26. září při kontrole vnitřního viště za OÚ ve věci neochoty řidičky
Hřenska bylo hlídkou OP zjištěno, zaplatit parkovné za pět hodin. S ři-

Dopravní značka
Na žádost Obecní policie byla
přeinstalována dopravní značka
IP 11b, vyznačující parkoviště Pod
skálou tak, aby zde ze strany řidičů
nemohlo docházet ke zbytečnému
napadání obsluhy této parkovací
plochy, která je v obslužnosti obce
Hřensko.

Šetřílek
Dne 8. září byl zjištěn turista SRN,
který si zaparkoval vozidlo ve snaze ušetřit za parkovné v místě Kazatelny. Tento prostor se nachází
mezi Mezní Loukou a Meznou v
zákazu parkování. Ještě se snažil
vozidlo ukrýt za kmeny pokácených stromů. Hlídce však neunikl.
Jeho vozidlo bylo zdokumentováno
a předáno k dořešení přestupkové
komisi. Oficiální parkovací ploch a
se nachází cca. 300m. od Kazatelny
a volná místa byla k dispozici.
Autobus
Dne 9. září při kontrole vodní
zóny byl zjištěn polský autobus
parkující ve vjezdu pod lanovku.
Řidič svým jednání nerespektoval
dopravní značení IZ8a, a rozměrem
autobusu blokoval vjezd vozidel IZS
do lesa. Po zjištění totožnosti řidiče
jej hlídka OPH řešila v příkazním
řízení na místě.
Uzávěra
Dne 12. září byla provedena uzávěra místní komunikace v prostoru
od hot. Labe k hot. Národní dům.
V čase 9:00 až 10:00 hod. prováděli pracovníci betonáž, pomocí
pumpy, která zasahovala přes celou komunikaci. Hlídka Obecní
policie dohlížela na provoz a VP. v
tomto úseku. Po skončení prací byl
hlídkou OP opět obnoven provoz.
Celá tato akce proběhla hladce a bez
komplikací.

til a ustájil. K žádnému zranění, ani
škodě na majetku nedošlo.
Dopravní nehoda
Dne 5. října v odpoledních hod.
došlo k dopravní nehodě na parkovišti za OÚ Hřensko. Hlídka OP
byla přivolána na místo. Ke zranění
osob nedošlo, ke škodě třetí osoby
rovněž nedošlo a škoda na vozidlech byla minimální. Po příjezdu
hlídky OP se řidiči dohodli mezi
sebou.

že dvě lampy veřejného osvětlení
před hot. Národní dům nesvítí a
jejich nosná ramena jsou poškozena. K tomuto poškození došlo při
rekonstrukci hotelu. Jelikož se majitel hotelu nemá k tomu, aby uvedl
lampy do původního stavu, byla
celá záležitost zdokumentována a
předána na obec Hřensko jako majiteli veřejného osvětlení.

Zraněná osoba
Dne 29. září v 10:30 byl sirénou
vyhlášen výjezd složek ZIS. V lese
Psi na výletě
u Tří Pramenů došlo ke zranění
Dne 14 září při kontrole Mezní osoby. Hlídka OP na křižovatkách
Louky bylo zjištěno, že se zde po- soumostí Janov vytvářela vozidlům

dičkou se těžce komunikovalo, byla
arogantní, neuměla česky a byla celá
zahalená. Po vysvětlování hlídky
OP jaký je na parkovišti režim tato
osoba doplatek za použití parkovací
plochy dorovnala a odjela.
Toulavý kůň
Dne 4 října ohlásil řidič dodávky
jedoucí v prostoru Mezní Louky, že
na křižovatce u hotelu Fořt mu před
vozidlo vběhl veliký bílý kůň. Jelikož
hlídka tohoto krasavce zná, okamžitě byl vyrozuměn jeho majitel o stavu věci. Když se hl. OP dostavila do
prostoru Mezní Louky, kůň se zde
již nenacházel. Majitel koně odchy-

Špatná průjezdnost
Dne 13 října v prostoru u rekonstrukce Národního domu byla
zjištěna hlídkou OP zhoršená průjezdnost komunikace, která je důležitá i pro objemnější vozidla IZS,
případně rychlého výjezdu požární
jednotky Hřensko. Hlídkou byl
vyrozuměn majitel hotelu, který
svými vozidly neustále prostor zužuje, jakému postihu se vystavuje v
případě, že nebude dodržovat zónu
parkování, IZ8a, která platí v celé
obci Hřensko. Dále bylo doporučeno, že v případě nakládky, či vykládky zboží je třeba co nejvíce využívat
prostoru mimo komunikaci, aby
byl volný a bezpečný průjezd zajištěn. Upozornění a doporučení vzal
na vědomí.
Tento den v 15:00 hlídka OP prováděla zelenou vlnu pro hasiče jedoucí k lesnímu požáru na Mezní
Louce za kempem. Na místo se sjelo
cca. 20 požárních vozidel k hašení a
dopravě vody k požáru.
Tentýž den v odpoledních hod.
požádala o pomoc hlídku OP zástupkyně vedoucí obchodu Velta sl.
D…. ve věci zjištění totožnosti osob,
které se po incidentu v obchodě, v
podobě rozbité láhve s alkoholem
odmítly uhradit způsobenou škodu
a vytratily se. Ani přes rychlý zásah
v místě se nepodařilo hlídce OP občanky SRN dostihnout, když z místa ujely v osobním vozidle.
Tomáš Janovec,
strážník, MP Hřensko

Historie Hřenska a Mezné

Hřensko (něm. Herrnskretschen) je obec v okrese Děčín v
Ústeckém kraji, která je vstupní
branou do Národního parku
České Švýcarsko.
Obec na soutoku Labe a Kamenice se zcela soustředí na cestovní
ruch. S nadmořskou výškou 115
metrů je nejníže položenou obcí
České republiky. Žije v ní 279[1]
obyvatel. Mezi turisty je oblíbený kaňon Labe, z něhož vstupuje
mezi skály neméně krásné údolí
vinoucí se podél řeky Kamenice.

Značná část obce se rozkládá v
tomto údolí, které je z obou stran
obklopeno vysokou hradbou skalních stěn. Díky nízkým teplotám
mezi skalami se zde daří horským
rostlinám, což je při nízké nadmořské výšce Hřenska raritou.
První písemná zmínka o Hřensku pochází z 1488,[2] kdy zde
stála krčma (Horniss Kretzmar)
sloužící vorařům, od 16. století se
zde začali usídlovat další obyvatelé. Obživu jim zajišťovala těžba a
plavení dřeva, vznikaly zde sklady

zboží a rozrůstaly se krčmy. Za panování hrabat Clary-Aldringenů
došlo k prudkému rozvoji turistiky, byl zde založen jeden z prvních
Horských spolků v Česku.
Pamětihodnostmi jsou kostel
svatého Jana Nepomuckého a Národní přírodní rezervace Kaňon
Labe, Claryho kaple na zaniklém
hřbitově při cestě do Janova a secesní kamenná budova plynárny
na acetylén z roku 1905. Hřensko
je výchozím místem pro výlety na
Pravčickou bránu, největší pří-

rodní skalní most v Evropě a do
soutěsek řeky Kamenice, kde je
možné absolvovat projížďku na
lodičkách s výkladem převozníka.
Tyto turistické atrakce spojuje naučná stezka.
Mezná (do roku 1947 a německy
Stimmersdorf) je část obce Hřensko v okrese Děčín. Nachází se asi
4 km na východ od Hřenska. Je zde
evidováno 79 adres. V roce 2011
zde trvale žilo 44 obyvatel. Jedná
se o jedinou vesnici na území Národního parku České Švýcarsko.
Mezná leží v katastrálním území
Mezná u Hřenska o rozloze 10,38
km2. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1446.
zdroj: Wikipedia

Výzva
Máte doma zajímavou fotografii z historie Hřenska a Mezné? Jste ochotni se o ní podělit s
ostatními? Neváhejte!
V rámci tohoto zpravodaje
chceme postupně zveřejňovat dostupnou historii obce Hřensko, a
to i s případným příběhem, který
byste byli ochotni k obrázku poskytnout. Komentář se může týkat
nejen obsahu snímku, ale i okolnostem jeho pořízení. Děkujeme.
Redakce zpravodaje
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