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Ukončení
„Mezenského léta“

Letošní červenec byl pestrým měsícem také co do
počtu zásahů hasičů SDH
Hřensko.

Prinášíme vám informace
o soutěžích ve Vilémově, Janově a Ottendorfu.

K výročí kostela svatého Jana
Nepomuckého, který zasáhla
povodeň byli vydány dvě poštovní známky.

Den se sešel se dnem a
už se Mezňáci loučí s létem.
Přijďte vyprovodit léto z obce.

Opožděný příjezd léta na Meznou

V sobotu 6. července jsme se
konečně dočkali. I na Meznou
přijelo slunce.
Ne, že by do té doby pravé
slunce nesvítilo. Ale přijelo to
symbolické, představované Kačenkou Křížkovou. Na něj čekalo u „Kulturáku“ od 18. hodin

pod připravenými stanovými
přístřešky a sezením, spousta
dětských i dospělých obyvatel
a chalupářů obce. Slunce přijelo na svém slunečním voze za
zvuků frkaček a trumpet dětského doprovodu. Bylo přivítáno starostou obce a předsedou

osadního výboru na Mezné. Následovalo rozdávání bonbónů
a cukrovinek všem přítomným
dětem. Zábava dále úspěšně pokračovala do pozdních nočních
hodin. Děkujeme všem známým
i nečekaným sponzorům za příspěvky na oslavu. Druhý den v

10. hodin jsme se sešli, abychom
uklidili stoly, lavice i oba stany a
celé prostranství uvedli do původního stavu. Celá akce se velmi vydařila. Zveme všechny na
další setkání, což bude 7. září.
Jaroslav Heneberk

Vážení spoluobčané,
turistická sezona v naší obci je v
plném proudu. Mám upřímnou
radost z toho, že naše parkoviště,
prakticky permanentně i ve všední
dny, vidím zcela obsazená, přičemž
naše obecní policie má „plné ruce
práce“, aby udržela pořádek na komunikaci mezi Klepáčem a Mezní
Loukou. Za to jim patří můj upřímný dík. Shodně mohu hovořit o převoznících, pokladních a výběrčích
na parkovištích, kteří i za mnohdy úporně teplého počasí podávají
nadstandartní pracovní výkony.
Byť v současné době návštěvnost v
našich soutěskách je nižší než v loňském roce, přesto naše finanční příjmy z podnikatelské činnosti nám
umožňují plnit naše předsevzaté
investiční záměry.
Nepochybně jste zaregistrovali,
že v současné době je intenzivně
opravována fasáda našeho kostela,
která bude mít záhy „nový kabát“.
Souběžně s touto akcí se repasují kostelní okna, vnější dveře, věž
schodiště a sakristie. Tím budeme
mít vytvořen základní předpoklad
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k tomu, abychom poté začaly s
generální opravou jeho vnitřního
prostoru, což plánujeme v průběhu
příštího roku.
V této souvislosti vám chci sdělit,
že jsme vešli ve spojení s Petrem
Rudolfem Matouškem, zvonařem
a restaurátorem zvonů, který nám
z pohledu znalce posoudil stav zvonice
kaple kostela. Nabídl
řešení, abychom si
nechali pořídit chybějící zvon, který byl
za II. světové války,
konkrétně v r. 1942
z kostelní věže pro
válečné účely odstraněn. Nový zvon, jenž
je nám doporučován, by měl být menších rozměrů,
aby po doplnění se stávajícím větším zvonem došlo k harmonickému
obnovení předválečné dispozice.
Nezapomínáme ani na varhany
umístěné na západním kůru kostela, zhotovené v r. 1923 věhlasným
varhanářem Josefem Růžičkou.
I když tyto varhany jsou nyní ve

vysoce havarijním, dezolátním
stavu, desítky let zcela mimo provoz a prakticky na hranici možné
obnovy, přesto vedoucí oddělení
specialistů Národního památkového ústavu PhDr. Vít Honys se kloní
k započetí jejich generální opravy.
Tím by došlo k zachování a obnovení jejich plnohodnotné funkčnosti a
pro příští generace
zachování tohoto
hřenského skvostu,
když naše zastupitelstvo s tímto jeho
názorem souhlasí.
V současné době
se potud intenzivně
zabýváme možností opravený kostel
důstojně nasvítit. Nikoliv však
„amatérským způsobem“, nýbrž na
základě odborného projektu specializovanou brněnskou firmou, která
se zabývá osvícením kostelů, hradů,
zámků apod. Byli bychom rádi, aby
se tak stalo nejdéle do konce listopadu letošního roku, do začátku
adventu.
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Zastupitelstvo jako celek se tímto
pojetím snaží z kostela ve Hřensku,
který je umístěn na nejnižším místě
České republiky, vytvořit krásnou a
důstojnou dominantu, neboť ten,
jako kulturní památka, si naši trvalou pozornost zaslouží.
Zcela na závěr bych vás chtěl informovat s tím, že na valné hromadě, konané dne 7. července 2017,
na post starosty SDH Hřensko rezignoval její dlouholetý představitel
Stanislav Křížek. V této souvislosti
bych mu chtěl zcela upřímně poděkovat za vše dobré co pro SDH
vykonal s přesvědčením, že i nadále
bude aktivním příslušníkem výjezdové jednotky. Jeho zkušenosti, s
nimiž disponuje, jsou nenahraditelné a stále použitelné v zásahových
akcích ve prospěch našich občanů a
ochraně majetku, které může předávat mladším kolegům. Přeji mu
stálé a pevné zdraví.
Ať i vy jste zdraví, máte se rádi a
jste spokojeni.
JUDr. Zdeněk Pánek,
starosta

Narozeniny
v srpnu
narozeniny oslaví
Daniela Křiváková, Jiří Gunár, Alena Heneberková, Anežka Nemeškalová, Jan Harand,
Kateřina Horáková, Jan Šebek, Thuy Tien Hguyen, Jaroslav Šalman, Miloš Müller,
Miroslav Křížek, Marie Šalmanová, Irena Parohová

své jubileum oslaví
Renata Herainová,
Jaroslav Suchánek

Oslavencům přejeme
pevné zdraví
a veselý život.

Z deníku hasičů Hřensko
3. července proběhlo vyproštění
uvízlého turisty z Loupežnické jeskyně pomocí lezeckých technik za
účasti hasičůHřensko, HZS Děčín
a Labská Stráň. Turista byl nezraněn a v pořádku.
6. července byl vyhlášen polpach
ohledně kolapsu muže na Gabrielině stezce cca 2km od Mezní
louky.Hřenečtí hasiči,kteří byli jako

první na místě zajišťovali vhodné
místo pro slanění lékaře z vrtulníku
a snesení potřebného vybavení k
pacientovi.Po ošetření lékařem byl
pacient hasiči přenesen na vhodné
místo pro transport podvěsem vrtulníku.
Pacient byl po té snesen na Mezní louku(U Fořta),kde byl přeložen
pomocí hasičů HZS DC A Hřensko
do saniky a odvezen do nemocnice.

Zde je nutno dodat,že zafungvala
výborná spolupráce kde při příletu
záchranářského vrtulníku byli hasiči ze Hřenska současně a pomocí
radiového spojení potvrdili svoji
přítomnost na místě události což
bylo v dané situaci dle slov posádky
vrtulníku LZS klíčové pro hladký
průběh zásahu.

11. července hasiči ze Hřenska
uzavřeli vozovku mezi Hřenskem a
Mezní Loukou, protože nad silnicí
u horního parkoviště ve Hřensku
hrozil strom pádem na tuto komunikaci. Nebylo možné použít
ani výškovou techniku. Strom bylo
možno odstranit až po příchodu
majitelů zaparkovaných vozidel
přímo na parkovišti hrozilo jejich
případné poškození. Na místo byla
povolána PČR, aby odkláněla a řídila dopravu. Po odjetí dotčených
vozidel byl strom skácen vozovka
uklizena a zprovozněna.

8. července byl nahlášen požár
lesního porostu v okolí Rynartic
po složitém vyhledávání požáru v
nepřístupném terénu s pracovníky
NPCS se jej podařilo najít a začaly
hasební práce vzhledem k tomu,že
se jednalo požár v pozdním odplo- 18. července hasiči ze Hřenska
edni po 22hodině byl zásah ukon- opět asistovali při transportu pacičen a pokračovalo se následující enta podvěsem vrtulníku z Pravčické brány,opět hlášeno jako koden cca do 12 hodin.
lapsový stav.
9. července hasiči ze Hřenska a
HZS DC transportovali traněnou 24. července hasiči Hřensko a
pacientku ze Soutěsek na Meznou HZS DC Odstranění následků
pomocí nosítek kde byla předána dopravní nehody a řízení dopravy
ZZS Dc pacientka měla poraněnou směrem DC-SRN,
nohu a nebyla schopna další chůze. Dost perný měsíc na počet zásahů našich hasičů.

Malí hasiči: Soutěž ve Vilémově
Dne 8.6.2019 se konala tradiční soutěž v požárním útoku
v Vilémově.
Družstev bylo dost, takže se
jelo na 2 základny, aby to bylo
rychlejší a děti nemusely dlou-

ho čekat. Šli jsme na řadu, jak již
tradičně, mezi posledními. (Děti
si pořadí losují sami). Nejdříve si
odběhly útok mladší a pak starší. Máme v našich řadách nové
členy, kteří s námi prvně soutě-

žili, tak se těšili, jak jim to půjde.
Trochu jsme proházeli děti, aby
si každý mohl zkusit i něco jiného a moc se jim to líbilo. Smůla
byla, že jak jsme šli na řadu poslední. Pěkně to klouzalo, jak to

bylo mokré od vody a děti nám
padaly jak švestky (nebojte se,
nic vážného, spíš úsměvného).
Mladší děti se umístily na 6.
místě a starší na 5. místě. Pak nás
čekala příprava na naše závody.

15.6.2019 soutěž v Janově
V pátek, den před naší soutěží,
která se konala tentokrát na Janově u rybníka, jsme museli vše
připravit.
Bylo nutné odvézt z hasičárny
veškeré vybavení potřebné k požárnímu útoku a vše s tím spojené. Jelikož jsme měli kroužek jako každý
pátek, tak nám děti pomáhaly s nářadím (hadice na útok, rozdělovač,
atd.). Vše jsme naložili do vleku a
jeli nahoru k rybníku. Tam jsme to
vyložili a čekali, až chlapi přivezou
zbytek těžkých věcí. Pořádat akci
není žádný med, jak jsme si zkusili

už loni. Ale měli, jsme zkušenosti a
tak nám to šlo lépe. Když bylo vše
dovezené, rozestavěné a postavené na druhý den, tak jsme si dali
večeři. Po večeři si děti rozložily
a nachystaly spaní pod jedním z
velkých altánů, co jsme postavili.
A pak byla ještě volná zábava, než
bude večerka. Byla skvělá atmosféra, kterou si děti užívaly a my
také. Den „D“ začal už v 7 hodin
ráno. Bylo nutné připravit snídani a udělat poslední úpravy před
příjezdem soutěžících. Také jsme
jeli na 2 základny, aby se dlouho

nečekalo a zvlášť v takovém pařáku, který slibovali ve zprávách. Po
příjezdu soutěžících byl nástup,
kde měl slovo p. Mareš ze zastupitelstva obce Hřensko, a vedoucí
mládeže Hřensko p. Košíková,
která řekla pár slov k organizaci a
pravidlům. Družstev bylo hodně
a byla to zábava pro všechny. Přijeli i naši kamarádi z Ottendorfu,
se kterými jsme udělali i smíšené
družstvo. A jak loni, tak i letos, se
mohli předvést vedoucí s rodiči v
požárním útoku. Vše probíhalo na
jedničku a všechny děti se snažily

být nejlepší, protože chtěly vyhrát
krásné poháry a ještě lepší ceny.
Naše děti se umístily: Hřensko –
Ottendorf 2.místo, starší Hřensko
2.místo, mladší Hřensko 3. místo a
přípravka Hřensko (ti nejmenší) 1.
místo. Jak říkáme, že je to vše pro
nás zábava, tak se v kádi vykoupali oslavenci, co měli narozeniny či
svátek. Super víkend se super dětmi a lidmi okolo. Děkujeme všem,
kteří nám s organizací pomáhali,
též děkujeme Obecnímu úřadu
Hřensko za hodnotné ceny a krásné poháry.

Soutěž v Německu 28.6. – 29.6.2019
Každoročně jezdíme s našimi
ottendorfskými kamarády hasiči
na jejich soutěž.
Letos vyšel datum soutěže hned
po vysvědčení. Děti se doma pořádně ani nepochlubily a už jely
na soutěž, na kterou se těšily celý
rok. Jsou tam totiž jiné disciplíny
než u nás, takže je to vždy takové
malé zpestření. V podvečer jsme
přijeli, rozdělali stany na spaní a

byla menší zábava. Po večeři se šel
krásný (u nich tradiční) pochod
obcí s loučemi a ohněm. Místní
občané si celý zástup cca 700 lidí
fotili, protože v tak malé vesničce
je to neobvyklé. Do večerky, než
děti ulehly, měly volno, hrála hudba, prostě pohodová atmosféra.
Ráno po snídani byl nástup, přijela ještě nějaká družstva a mohlo se začít závodit. Organizace

závodů jak jinak než na jedničku,
vše klapalo na čas. My jsme měli
2 družstva a jedno společné s Ottendorfem. Dorost, starší a mladší
společné. Soutěžilo se ve 4 disciplínách, pro nás některé méně známé, některé podobné našim - jen
jednodušší. Dorost se umístil na
18. místě ze 30 družstev starší na
17. místě ze 32 družstev a společné
mladší družstvo bylo na 4. místě z

10 družstev. Umístění všech pro
nás bylo velkým překvapením,
protože k červnové náročnosti na
soutěže jsme ani netrénovali, takže
děti závodily tzv. na slepo. Ale daly
to bravurně s nasazením všech sil.
Jak jsem již psala dříve, červen byl
soutěžemi nabitý a červenec bude
plný zážitků, na které jen tak nezapomíná. Děti se mají na co těšit a
my také.

Z bloku Obecní Policie Hřensko
v období 18. června do 23. července 2019

Narušení veřejného pořádku
Dne 18. června bylo hlídce Obecní policie Hřensko nahlášeno narušování veřejného pořádku mezi
dvěma prodejci v místě vnitřního
Hřenska. Důvodem konfliktu byly
konkurenční spory Vietnamských
prodejců, které trvají dlouhodobě.
Hlídka OP Hřensko se po příjezdu
na místo snažila napjatou situaci
uklidnit domluvou. Prodejce zvaný
botař nebyl spokojen s vývojem situace ohledně konfliktu, který sám
vyprovokoval, tak si na místo přivolal hlídku PČR Děčín, která si událost převzala k dalšímu šetření.

vzrostlý buk, který lehl částečně na
silnici 1.třídy. Hlídka Obecní policie Hřensko se na místo přesunula
za pomocí výstražného zařízení a až
do konce likvidace stromu z vozovky složkou SDH Hřensko zde kyvadlově řídila dopravu.
Naplavenina z pozemků Národního parku
Dne 25. června požádala hlídka
Obecní policie Hřensko cestmistra
SÚS Děčín o naléhavý úklid naplaveného písku z cesty na Pravčickou
bránu, který se nahromadil v zatáčce na komunikaci vedoucí na Mezní Louku a závažným způsobem
ohrožoval bezpečnost a plynulost
silničního provozu. Cestmistr SÚS
napřed úklid vozovky odmítl s tím,
že povinnost úklidu má vlastník
pozemku odkud se naplavenina
dostala , tudíž Národní park a na
další naléhání hlídky OP Hřensko
se k úklidu zástupce SÚS uvolil.

Arogantní řidič
Dne 21. června požádala o pomoc
hlídku Obecní policie Hřensko provozovatelka parkoviště ve Hřensku
ve věci arogantního občana z Janova, který odmítal obsluze zaplatit
parkovné a sprostě jí nadával. Po
příjezdu hlídky OP na místo občana vyzvala, aby zanechal protiprávního jednání a buď ať zaplatí Černá skládka
parkovné nebo odjede jinam. Par- Dne 26. června, při kontrole vekovné nezaplatil a odjel pryč.
řejného pořádku, zjistila hlídka
Obecní policie Hřensko, že v místě
Pád stromu
mezipásma, těsně u bývalé hranice
Dne 22. června bylo hlídce OP se SRN je založena černá skládka.
Hřensko nahlášeno, že v místě těs- Závada byla nahlášena na obec
ně u bývalé hranice se SRN padl Hřensko k zjednání nápravy pro-

střednictvím úklidové čety obce
Hřensko.
Řidič byl zmatený
Dne 1. července, tj. druhý den
ráno po obdržené pokutě v příkazním řízení si přišel stěžovat stejnému strážníkovi, tomu, který mu
pokutu uložil, polský turista na to,
že dostal pokutu neoprávněně za
porušení zákazu parkování v úseku
Hřensko - Mezní Louka, kde není
žádné dopravní značení. Strážník
OP Hřensko opakovaně řidiči vysvětlil, že nerespektoval dopravní
značení B 28 zákaz zastavení. Tuto
povinnost řidiči ukládá podle paragrafu 4c zákona o provozu na pozemních komunikací č. 361/2000
Sb. tj. sledovat dopravní značky
a dopravní zařízení. Řidiči byl za
spáchaný přestupek vystaven pokutový blok č. B 1688390, který včera
převzal a podepsal. Stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná.
Najedli se a odešli bez placení
Tak se zachovala rodinka z Růžové, kterou přijel řešit strážník OP
Hřensko do jedné Hřenské restaurace. Strážník se snažil na rodinku
zapůsobit tak, aby útratu vyrovnali.
Poté byla strážníkem předána poškozené straně totožnost škůdců k
vymáhání částky v občanskoprávním sporu.

Konflikt mezi řidiči
Dne 12. července požádal hlídku
Obecní policie Hřensko o pomoc
řidič vozidla, který se chtěl dostat na
Zámeček u Vysoké Lípy a bránilo
mu v tom nákladní vozidlo s řidičem nakládajícím dřevo. Řidič náklaďáku mu prý vyhrožoval, že mu
přeštípne auto nakládacími kleštěmi
i s ním. Jelikož se konflikt odehrával
mimo náš katastr, byla událost předána na PČR Děčín.
Žádost o pomoc
Dne 23. července požádal o pomoc
hlídku OP Hřensko strážce Národního parku ve věci řidiče karavanu,
který zaparkoval v lese U Grundu
pod Mezní Loukou a odmítal strážci
NP předložit totožnost. Po příjezdu
hlídky OP Hřensko na místo došlo k
zvratu řešení přestupku řidiče karavanu a totožnost strážci NP předložil
k vyřízení přestupku řidiče.
Stálá činnost strážníků OP Hřensko
V minulém období řešili strážníci
OP Hřensko přestupky řidičů v úseku Hřensko - Mezní Louka a také z
tohoto úseku odkláněli na parkoviště ve správě obce Hřensko na Mezní
Louce řidiče mající tendenci parkovat ve výše uvedeném úseku, kde je
zákaz parkování mimo vyhražené
parkoviště.
Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Poštovní známky
O kostele svatého Jana Nepomuckého a o povodních ve Hřensku se napsalo již mnoho.
Obojí patří k bohaté historii obce.
Málokdo však ví, že k výročí kostela,

Starosta JUDr. Zdeněk Pánek poblahopřál k významnému životnímu jubileu paní Janě Toušové.

který zasáhla povodeň byli vydány
dvě poštovní známky. Zde přinášíme foto těchto dvou verzí, dnes již
zcela historických a velmi cenných.
Jan Křížek

Historie Hřenska

Vážení čtenáři, vracím se k
těmto dvěma pohlednicím.
Oba objekty vlastnil Klemens
Ettrich.
První z nich je bývalé hospodářství (jak je vidět na obrázku),

provozující zároveň i občerstvení. Každý, kdo jde z penzionu
Vyhlídka dolů do soutěsek, mine
tuto chalupu č.11, kde je ještě
veranda a okénko pro prodej. K
tomu patřil i další objekt, kiosek,

těsně při vstupu do soutěsek pod
Pohodou. Ten již nestojí.
V roce 1955 chalupa č.11 a
dnešní Pohoda patřily Pražským
sodovkárnám a byly o prázdninách hojně využívány rekreanty.

Později oba objekty koupilo ZPA
Ústí nad Labem rovněž k rekraci zaměstnanců. Nyní slouží č.11
jako soukromá rekrační chalupa
Pohoda zatím není využívána.
Podpis!!!

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Prodej vytěženého dřeva
Prodej vytěženého dřeva probíhá i nadále
Informace: Bc. Robert Mareš - tel.: 737 276 970

Odvoz plastového odpadu na Mezné
Plastový odpad z Mezné bude odvážen každé pondělí ráno zaměstnanci
obce. Pytle s plastovým odpadem odnášejte ke kontejnerům u autobusové
zastávky na Mezné v neděli večer – případně do pondělí do 7.00 ráno
Žádáme občany a chalupáře z Mezné, aby plastový odpad dávali
zásadně do pytlů nikoliv do kontejnerů!!!
Distribuce pytlů na plasty – pan Jiří Havlák, tel.: 605 735 242

Dobrovolný pomocník Správy parku
Národní park se na nás obrátil s prosbou, zda by někdo s občanů
měl zájem o pozici - Dobrovolného pomocníka Správy parku.
V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte pana Pavla Svobodu,
vedoucího stráže přírody NP, který podá bližší informace.
e-mail: p.svoboda@npcs.cz

Benefitní program Vám nabízí celou řadu výhod
Individuální péče

V rámci programu Vám zajistí individuální péči Martina Petrášková, naše nová
ČEZ Specialistka a její tým na Zákaznickém centru ČEZ, Děčín.
U nich vyřešíte všechny Vaše požadavky (přepis, změna záloh atp.) a dotazy bez
čekání. Stačí kontaktovat Martinu, nebo se zastavit v Děčíně, kde po sdělení
jména naší obce budete přednostně odbaveni.

Výhodné ceny a energie bez starostí

Martina a ČEZ Vám pomohou snížit náklady na energie skrze speciální nabídky
šité na míru přímo pro Vás. U změny dodavatele dostanete bonus až 2 000 Kč a
papírování vyřeší ČEZ za Vás. Účty za energie můžete navíc zpravovat z pohodlí
vašeho domova.

Technologie a služby pro Vaši domácnost

V ČEZu se Vám postarají o plynový kotel, zařídí Vám levné volání na míru pro
každého člena rodiny - i na dobu neurčitou a poradí Vám s technologiemi v
oblasti vytápění, fotovoltaiky a tepelných čerpadel.

Máte otázky ohledně nekalých praktik
některých obchodníků?
Chcete si sjednat schůzku, či jen poradit?
S jakýmikoli dotazy se obraťte na naší novou
ČEZ specialistku, která Vám ráda pomůže:

Martina Petrášková

Specialistka Prodeje
Zákaznické centrum ČEZ, Děčín.
725 258 722
martina.petraskova@cez.cz

Interní

Jsme s Vámi

Osadní výbor Mezná vás zve na

Ukonèení „Mezenského léta“

Den se sešel se dnem a u� se Mezòáci louèí s létem.
Lampiony èi louèe sebou, a� prùvod, jen� bude léto doprovázet na hranici obce, nejde èernou tmou.
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Všechny pøíznivce zveme 7. záøí 2019 (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.

