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3 / HASIČI
 

MEZINÁRODNÍ CVIČENÍ  
SLOŽEK IZS SCHÖNA 
2019

Cvičení prověřilo spolu-
práci záchranných složek...

SBĚR 
NEBEZPEČNÝCH 
A OBJEMNÝCH 

ODPADŮ 
Z DOMÁCNOSTÍ

více na straně 4

7 / BRIGÁDA
 

LETNÍ BRIGÁDA: 
ZPROVOZNĚNÍ 
TOHATSU 

Děti pomáhaly hasičům z 
výjezdové jednotky...

6 / SPORT
 

HASIČATA NA LABI 
Pro velký loňský úspěch 

letos děti opět vypluly s 
rafty. Všichni si akci na Labi 
užili.

10 / HISTORIE
 

POVODEň VE HŘENSKU 
17. SRPNA 2002 NA 
POHLEDNICÍCH“ 

Přinášíme vzpomínku na 
povodně v roce 2002.

Ostrostřelci v podzemní továrně Rabštejn - Janská
V sobotu 10. srpna se Os-

trostřelci v počtu deseti lidí 
seznámili s bývalou továrnou 
na zpracování bavlny, která na 
konci minulého století zanik-
la. 

Koncem roku 1942 využila ně-
mecká zbrojařská firma Weser-
flugzeugbau Brener (WFG) to-
váren skrytých v Rabštejnském 
údolí a přestěhovala zbrojní 
výrobu součástí pro letadla Jun-
kers, stíhaček Messerschimdt 
a vrtulníků FA-223. Postupně 
bylo v přilehlých pískovcových 
stráních vyhloubeno 11 mon-
tážních hal. Pracovalo zde 6000 
lidí osmnácti národností světa. 
Pro tyto totálně nasazené dělní-
ky bylo zřízeno v okolí 34 pra-
covních táborů a 2 tábory pro 
zajaté ruské a anglické piloty. 
Koncem roku 1944 byl v Rab-
štejně zřízen koncentrační tá-
bor – pobočka KT Flosenburg. 

Pro něj byla zneužita bývalá 
budova textilní přádelny. Věz-
ni byli určeni k ražbě podzem-
ních štol. Během osmi měsíců  
vybudovali 17 500 metrů čtve-
rečních plochy, chodby v délce 
zhruba 4,5 kilometru. Pracovali 
v chladných tunelech 12 hodin 
denně, trpěli nedostatkem jídla, 
nemocemi, otřesnými hygienic-
kými podmínkami a hrubým 
zacházením. To vše vedlo k 
smrti mnoha lidí. Po válce ob-
jekt převzala ČSA. Ten sloužil 
jako podzemní sklad ženijního 
materiálu. V 90. letech byl ar-
mádou opuštěn.

 Podzemí bylo šedesát let ne-
přístupné. Po vzniku občan-
ského sdružení Rabštejn v obci 
Janská, byla zpřístupněna část 
podzemní štol a památník do-
kumentující historii. V chod-
bách se vystavují různé naleze-
né předměty, jako např. zbraně, 
plány podzemí, tiskoviny, části 
vyrobených letadel, fotodoku-
mentace okolí tajemného Rab-
štejna a jiné.

Další fotografie z návštěvy to-
várny Rabštejn - Janská nalez-
nete na straně 7 tohoto zpravo-
daje.
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Vážení spoluobčané,
v době, kdy budete číst tento 

můj pravidelný měsíční příspě-
vek, bude dominantní zájem tu-
ristů o naše soutěsky již zřejmě 
minulostí. V České republice sice 
školní prázdniny a čas letních 
dovolených skončily, avšak v sou-
sedním Německu pokračují.  Jak 
však máme statisticky zjištěno, 
bude-li pěkné babí léto, pak i v 
této době starší generace a dů-
chodci si budou náš region plný-
mi doušky užívat, a to je dobře.

V současné době nestabilně tep-
lé a navíc i deštivé počasí zapří-
činilo, že ve srovnání s loňským 
rokem dosud naše obě soutěsky 
navštívilo o 14 000 méně turis-
tů, což se dalo důvodně očekávat. 
Dle našich zkušeností nejde o vý-
razně dramatický propad, který 
do konce sezony, pro případ pří-
znivého počasí, můžeme výrazně 
snížit. 

Jak jste nepochybně sami za-
znamenali, po dřívějším dokon-
čení střechy kostela se nám již 

„ukazuje“ jeho nová vnější fasá-
da. Nyní se intenzivně pracuje 
na dokončení projektu vnitřního 
osvětlení, které bychom ještě do 
konce letošního roku rádi, včetně 
osvětlení vnějšího, zrealizovali. 
Do této doby můžeme zahrnout 
snahu obce 
dokončit re-
pasi vstupních 
dveří, bočních 
dveří do sak-
ristie, vstup-
ního schodiště 
a samotnou 
sakristii. 

Dne 8. srp-
na 2019, spo-
lečně se členy 
zastupitelstva 
K a t e ř i n o u 
Horákovou a 
RNDr. Lubo-
mírem Parohou, jsme na radnici 
jednali s představiteli Ředitel-
ství vodních cest ČR, kteří nás 
seznámili s jejich záměrem ve 
Hřensku, nejpozději do zahájení 

sezony v r. 2021, vybudovat mo-
bilní přístaviště pro krátkodobé a 
střednědobé stání pro minimálně 
15 malých rekreačních plavidel 
návštěvníků obce, které vznikne 
doplněním plovoucího mola ke 
stávajícímu dablovému stání. Při 

následném jed-
nání naše za-
stupitelstvo na 
svém pravidel-
ném zasedání 
dne 12. srpna 
t.r. iniciativu 
zmíněného in-
vestora, jenž 
chce do tohoto 
díla investovat 
minimálně 20 
mil. Kč, pod-
pořilo. 

Dne 26. srp-
na 2019 jsem 

při osobní návštěvě v Praze jed-
nal s mistrem zvonařem Petrem 
Rudolfem Manouškem a společně 
se dohodli na rozměru a váze no-
vého zvonu, dosud chybějícího v 

našem kostele, včetně charakteru 
vzájemného souznění a způsobu 
jejich pohonu tak, aby po součas-
né repasi stávajícího zvonu byly 
oba do zvonice instalovány nej-
později do konce listopadu t.r. 

Na závěr bych chtěl z tohoto 
místa poděkovat našim hasičům, 
kteří se v sobotu dne 24. srpna 
2019 zúčastnili zemského cviče-
ní na ochranu před katastrofami 
„Schöna 2019“, řešící přeshraniční 
spolupráci záchranných a lékař-
ských integrovaných složek mezi 
Českou republikou a Spolkovou 
republikou Německo. Z dostup-
ných informací mám objektivně 
zjištěno, že vystoupení hřenských 
hasičů bylo hodnoceno velmi po-
zitivně, když nakonec sám jsem 
se osobně o jejich profesionálním 
vystoupení na místě samém při 
tomto cvičení seznámil. 

Ať jste zdraví, máte se rádi a 
jste spokojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, 
starosta

N���zenin�
� září

n���zenin� �����í
Ladislav Friš, Zdeňka Rajmanová, Otmar Rolínek, Jiří Lang, Roman Pluháček,

Daniela Klímová, Martin Dařbujan, Vladimír Barančík, Vlastimil Pačák, Jiří Neuman,
Petr Ihnaťuk, Helena Konstan Svobodová, Jan Vojtíšek, Vladislava Hlinčíková

��é jubi�eum �����í O����encům přejeme
pe�né zd���í 
� �e�e�ý ži���.

Lubomír Toušek
a Karel Loun 
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3. 7. 2019 Proběhlo vyproštění 
uvízlého turisty z Loupežnické jes-
kyně pomocí lezeckých technik za 
účasti hasičů Hřensko, HZS Děčín 
a Labská Stráň. Turista byl nezra-
něn a v pořádku.

6. 7. 2019 Byl vyhlášen polpach 
ohledně kolapsu muže na  Gabrie-
lině stezce cca 2 km od Mezní lou-
ky. Hřenští hasiči, kteří byli jako 
první na místě zajišťovali vhodné 
místo pro slanění lékaře z vrtulní-
ku a snesení potřebného vybavení 
k pacientovi. Po ošetření lékařem 
byl pacient hasiči  přenesen na 
vhodné místo pro transport pod-
věsem vrtulníku.

Pacient byl po té snesen na Mez-
ní louku (U Fořta), kde byl pře-
ložen pomocí hasičů HZS DC A 
Hřensko do saniky a odvezen do 
nemocnice. Zde je nutno dodat,-
že zafungvala výborná spolupráce 
kde při příletu záchranářského vr-
tulníku byli hasiči ze Hřenska sou-
časně a pomocí radiového spojení 
potvrdili svoji přítomnost na mís-
tě události, což bylo v dané situaci 
dle slov posádky vrtulníku LZS 
klíčové pro hladký průběh zásahu.

8. 7. 2019 Byl nahlášen požár les-
ního porostu v okolí Rynartic. Po 
složitém vyhledávání požáru v ne-
přístupném terénu  s pracovníky 
NPCS se jej podařilo najít  a začaly 
hasební práce. Vzhledem k tomu, 
že se jednalo o požár v pozdním 

odpoledni po 22. hodině byl zásah 
ukončen a pokračovalo se násle-
dující den cca do 12 hodin.

9. 7. 2019 Hasiči ze Hřenska a 
HZS DC transportovali zraněnou  
pacientku ze Soutěsek na Meznou 
pomocí nosítek kde byla předána 
ZZS DC. Pacientka měla poraně-
nou nohu a nebyla schopna další 
chůze.

11. 7. 2019 Hasiči ze Hřenska 
uzavřeli vozovku mezi Hřenskem 
a Mezní Loukou, protože nad sil-
nicí u horního parkoviště ve Hřen-
sku 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 ří-
dila dopravu. Po odjetí dotčených 
vozidel byl strom skácen vozovka 
uklizena a zprovozněna.

18. 7. 2019 Hasiči ze Hřenska 
opět asistovali při transportu pa-
cienta podvěsem vrtulníku z Prav-
čické brány, opět hlášeno jako ko-
lapsový stav.

24. 7. 2019 Hasiči Hřensko a HZS 
DC Odstranění následků dopr.
nehody a řízení dopravy směrem 
DC-SRN 

17. 8. 2019 byla  jednotka hasičů 
povolána na Pravčickou Bránu k 
transportu těhotné ženy, u které 
vypukla alergická reakce po bod-
nutí hmyzem. 

Vzhledem k vysokému stádiu tě-

hotenství byla nakonec transpor-
tována vrtulníkem do nemocnice 
v UL. Hasiči zajišťovali bezpečné 
místo k vyzvednutí  ženy s lékařem 
vrtulníkem, a potom odvezli zby-
lého člena posádky k vrtulníku na 
Meznou, jehož vyzvednutí z místa 
události již nebylo možné. Žena je 
v pořádku.

20. 8. 2019 21:35 jednotka hasičů 
Hřensko a HZS DC vyjížděla na 
záchranu muže, který se pokusil 
skoncovat se životem. 

Muž se nacházel na vyhlídce 
Schaustein v její zakázané části. 
Na místě již byla policie,kterou 
si muž přivolal a ta mu zabránila 
v dokonání jeho činu. Vzhledem 
ke španému přístupu a deštivému 
počasí odmítl lékař vystoupat po 
žebříkách ke zraněnému. Hasiči 
museli nejdříve mužovi zastavit 
krvácení a ošetřit řezné rány na 
rukách a krku a poté se zraněným 
v nosítkách slanil hasič (lezec) pod 
vyhlídku, kde již čekal lékař. Po 
ošetření lékařem následoval trans-
port pacienta v nosítkách k sanitce  
ve velmi špatném terénu v noci a 
za deště. I přes všechny komplika-
ce se hasičům podařilo muže pře-
dat lékaři do sanitky živého.  Hasi-
či se vrátili na základnu zhruba 40 
minut po půlnoci.

Dost perný měsíc na počet zása-
hů našich hasičů.

Jan Košík

Z deníku hasičů Hřensko

Mezinárodní cvičení složek IZS Schöna 2019
Toto cvičení mělo za úkol pro-

věřit spolupráci záchranných 
složek na mezinárodní úrovni. 

Námětem cvičení byl sesunutý 
svah na kolejiště v Schöně do, kte-
rého narazil osobní vlak. 

Hřenečtí hasiči byli do zásahu 
zapojeni na obou březích Labe 
kde na německé straně zajišťovali 
evakuaci zraněných přímo z vlaku 
a na české straně transport z lodě 
na břeh k lékaři a po nezbytém 
ošetření a roztřídění do autobu-

su, sanitky nebo do vrtulníku dle 
závažnosti zranění odkud je čekal 
transport do nemocnic. Cvičení 
bylo fyzicky velmi náročné, tep-
lota ve vlaku dosahovala až 55°C. 
Oficiální vyhodnocení cvičení 
proběhne v následujících dnech.
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Je nutné, aby při svozu byli přítomni občané na nakládku nebo pracovníci obce.
Nově nelze přijímat na mobilních svozech: pneumatiky nákladní a traktorové (přijímáme pouze osobní bez disku), heliové bomby, 

plynové bomby, bomby na sváření a léky. Ostatní, jako stavební odpady apod., se také nepřijímají.
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Z bloku Obecní Policie Hřensko 
v období od 24. července 2019 do 19. srpna 2019

Dopravní nehoda
Dne 24. července  se stala nad 

hotelem Labe dopravní nehoda 
mezi vozidly turistů ze  SRN a 
z Čech. Ke zranění osob nedo-
šlo. Způsobená škoda na vozi-
dlech byla okolo sta tisíc. Hlídka 
Obecní policie Hřensko v místě 
řídila dopravu. Na místo byla 
přivolána hlídka PČR dopravní 
nehody a hasiči k úklidu komu-
nikace.

Narušování veřejného pořád-
ku

Dne 25.července  oznámil hlíd-
ce OP Hřensko operační PČR 
Děčín, že se na lodi nachází ob-
čan SRN  narušuje veřejný pořá-
dek a že jej posádka lodi nemů-
že zvládnout. Když se hlídka OP 
dostavila na místo tak zjistila, že 
se zde nachází opilý turista ze 
SRN , který se dostal do potyčky 
s kapitánem a tento jej odmí-
tl nalodit. Po krátkém zákroku 
hlídka pasažéra doprovodila na 

linku autobusu, který jej odvezl 
směr SRN.

Neochota platit parkovné
Dne 27. července požádal o 

pomoc hlídku OP Hřensko 
místní občan ve věci neocho-
ty platit parkovné ze strany ři-
dičky pracující na výletní lodi, 
kam nastupovala na směnu a to 
na poslední chvíli. Po příjezdu 
hlídky OP na místo parkovné 
zaplatil přítel ženy, který se zdr-
žoval opodál.

Petardy, možná  
Dne 27.řervence telefonovala 

hlídce OP Hřensko místní ob-
čanka ve věci střílejících petard 
na nábřeží. Hlídka OP Hřensko 
se dostavila na místo a nikoho 
střílejícího zde nenašla. Až do 
konce směny hlídka OP místo 
monitorovala a nikdo zde již ve-
řejný pořádek nenarušoval.

Parkování
Dne 4.srpna požádal o pomoc 

hlídku OP turista ze SRN ve věci  
nedorozumění při parkování  a 
následné účtování  ceny  na par-
kovišti prodejny Pegas, včetně 
nespokojenosti s vydaným do-
kladem. Těsně před příjezdem 
hlídky OP Hřensko byl řidiči vy-
staven řádný daňový doklad.

Jednání s tiskovým mluvčím 
NP

Dne 7. srpna jednala hlídka OP 
Hřensko s tiskovým mluvčím 
NP  ve věci opakujícího se spla-
vování písku z cesty k Pravčické 
bráně na komunikaci vedoucí na 
Mezní Louku. Naplavenina zde 
vytváří  po každém dešti nebez-
pečný jazyk, který je navíc ještě v 
zatáčce a po kterém jedoucí auta 
jdou do smyku. 

Přistání vrtulníku
Dne 12. srpna byla požádána 

hlídka Obecní policie Hřensko 

o pomoc při přistání vrtulníku v 
centru obce Hřensko. Důvodem 
bylo ošetření  pacienta  konzu-
mujícího nápoje ,  kterého píchla 
vosa do rtu. Před přistání stroje 
hlídka OP Hřensko vyklízela 
plochu nutnou pro přistání.

Drzý mladík
Dne 14. srpna se v podvečer-

ních hodinách dostavil k budově 
ObÚ drzý mladý německý turis-
ta a dožadoval se na hlídce OP 
Hřensko nápravu věci ve smyslu, 
dle jeho tvrzení nevýhodného 
kurzu při nákupu cigaret v pro-
dejně Dragon. Při nepovinném 
prozkoumání účtu z nákupu 
jsem konstatoval, že nákup ci-
garet v hodnotě dva a půl tisíce 
korun je naprosto v pořádku a 
kurs k euru si stanoví každý ob-
chodník v souladu se směrnicí  
ČNB. Drzý mladík byl vykázán 
hlídkou OP Hřensko od budovy  
ObÚ Hřensko. Výzvě uposlechl.

▶ pokračování na straně 9



Lezecký den
Lezecký den se uskutečnil 

18.7.2019. Nejdříve jsme spo-
lečně posnídali, nastoupili do 
aut a vyrazili směrem Ústí nad 
Labem, kde se lezecká stěna 
HUDY nachází. 

Na místě každý malý hasič vy-
fasoval speciální lezeckou obuv a 
sedák. Když byli všichni převle-
čení, vydali jsme se do patra, kde 
na nás čekali instruktoři Ondra 
s Editou. Začali dětem vysvětlo-
vat, jak se mají chovat na stěně 
a v jejím okolí, pravidla lezení, 

atd. Názorně nám ukázali jak 
správně lézt, pouštět se a poučili 
nás o bezpečném chování. Děti 
viděly, jak lézt pomocí navijáku 
nebo lana. Všichni jsme si vy-
zkoušeli jak používat a zacházet 
s karabinami. Po školení bez-
pečnosti mohly děti postupně 
zkoušet svoji odvahu a sílu na 
lezecké stěně. Každý si vyzkoušel 
nejdříve lezení s jistícím lanem, 
kde děti jistili zkušení instrukto-
ři Drahuška, Ondra a Edita. Děti 
byly nadšené, všichni do jed-

noho v sobě našli odvahu, zku-
sit vylézt pár metrů. Kdo chtěl, 
mohl jít na naviják, kde byla 
Edita, ta děti správě připevnila k 
lanu. Kdo chtěl, mohl se nechat 
jistit od Drahušky nebo o Ondry 
na jiném druhu stěny. Na výběr 
bylo více možností a každá byla 
zajímavá a pro všechny výzvou. 
Na navijácích šikovnějším dě-
tem instruktorka Edita vybírala 
barevnou cestu podle náročnos-

ti, kde děti musely lézt jen po 
určité barvě úchytek. Všude kam 
se člověk podíval, byli hasiči na 
laně :) Od nejmenších po největ-
ší. Všichni si to užívali, jak malí, 
tak velcí, i my dospělí. Zkusili 
jsme něco nového, nepoznané-
ho, a pro obrovský úspěch se na 
lezeckou stěnu budeme rádi vra-
cet. Myslíme, že o budoucnost 
lezecké skupiny ve Hřensku se 
nemusíme bát. 

Hasičata na Labi
Pro velký loňský úspěch jsme 

letos připravili rafty na pátek 
19.7.2019. 

Po snídani jsme odjeli auty do 
Hřenska, na hasičskou zbrojnici, 
odkud jsme šli na zastávku auto-
busu a hurááá do Děčína. Před lo-
děnicí už na nás čekali připravené 
rafty s pádly a vestami. Rozdělili 
jsme se všichni do 4 skupin. Po-
sádky se chopily raftů a vyrazily k 
vodě nalodit se a vyplout. Sboro-

vým vodáckým pokřikem Ahoo-
oooj, jsme se rozloučili s majiteli 
raftů a cesta plná dobrodružství 
mohla začít. Z Labe byl krásný 
výhled na Děčínský zámek, na 
Pastýřskou stěnu a Horní Žleb. 
Právě za Žlebem nás čekala menší 
překážka, když jezdil z jednoho 
břehu na druhý říční bagr. Vychy-
tání správného okamžiku, kdy je 
u břehu, byla pro nás hračka. Za 
Děčínem už padaly otázky, kdy se 
budeme koupat? Vysvětlili jsme 
dětem, že do vody se nebude ská-
kat po hlavě a když jsme pak na 
klidné hladině povolili koupání, 
než jsme dořekli slovo koupání, už 
byla většina ve vodě. Cestou nás 
chytil malý letní deštík, ale dětem 
to bylo stejně jedno, protože když 
už nebyly na vodě, tak byly ve 
vodě,  nebo po sobě aspoň vodu 
stříkaly. Prostě kdo nebyl mokrý, 
jako by nebyl. V Dolním Žlebu 
u přístavu jsme dali přestávku s 
jídlem. Svačinu, kterou jsme při-
pravili den předem, nám dovezl 
Fanda Zachula autem přímo k pří-

vozu. Do Žlebu k nám ze Hřenska 
dorazil Honza na kajaku, dal si s 
námi výbornou svačinu (snědlo 
se všechno) a vyrazili jsme dál 
po proudu. V dobré náladě děti 
začaly zpívat Hřenskou hymnu 
a další jiné písničky. Veselé děti, 
veselá cesta. V cíli jsme dorazili 
ke břehu, vylodili jsme, se naložili 
čluny na přívěs a šli na zastávku. 
Jen tak tak jsme stihli výletní čer-
vený autobus, který nás dovezl do 

Hřenska.  Na hasičárně jsme na-
skákali do aut a jeli na oběd, který 
jsme měli domluvený v Janově na 
golfu. Oběd byl výborný, steak a 
hranolky, děti byly nadšené a vše s 
chutí snědly. Kdo si myslel, že bu-
dou vyčerpaní, se mýlil, protože 
jak už dřív ukázaly, ani tentokrát 
jim nedošliy síly a hrály si na hřišti 
míčové hry. Rafty si děti opět uži-
ly, a všichni budeme dlouhá mít 
léta na co vzpomínat.



Letní brigáda: Zprovoznění tohatsu

Brigáda začala pochodem z 
Janova do Hřenska, kde jsme si 
s dětmi dali oběd a nachystali 
tohatsu na první zajetí. 

V přesných intervalech se po-
stupně přidávalo na výkonu. 
Čerpadlo jsme umístili ke Ka-
menici pod hasičárnou, připo-

jili jsme na něj savice se sacím 
košem a hadici „B“ s proudnicí 
na odčerpanou vodu. Mezitím 
chlapi připravili auta Tatra 815 
a „Bába“ (tatra 148) se kterými 
se jelo k Labi, umýt podchod. 
Poté co se s dětmi dojelo na mís-
to, auta se správně rozestavila a 

mohlo se začít pracovat. Každý 
si mohl umýt kus schodu či pod-
chodu. Že tlak v hadici je jiný 
než na závodech děti poznaly 
hned, proto si navzájem pomá-
haly s přidržováním hadice. 

Po brigádě jsme si u hasičárny 
udělali na ohni kotlíkový gu-

lášek. Pozvali jsme i naše velké 
hasiče, přece jen jsme pracovali 
spolu, tak jsme se spolu i najedli. 
Bez chlapů z výjezdové jednot-
ky, kteří nám pomáhají s těžkou 
techniku, by se to neobešlo. Moc 
jim děkujeme za to, že děti moh-
ly být součástí výjezdu :)

Ostrostřelci v podzemní továrně Rabštejn - Janská



Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 12. srpna 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice ve Hřensku
Usnesení č. 78/8/2019:  Zastupi-

telstvo obce Hřensko určuje ově-
řovateli zápisu paní Alenu Pačá-
kovou a paní Kateřinu Horákovou 
a zapisovatelkou paní Martinu 
Dvořákovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Alena Pačáková, Roman Pluhá-
ček, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 79/8/2019: Zastupi-
telstvo obce Hřensko schvaluje ná-
sledující program zasedání dle vy-
věšené pozvánky rozšířený o bod 
7 „Výjimka z vnitřní organizační 
směrnice č. 2/2019 k zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu a 
nákup oblečení pro převozníky“:

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Alena Pačáková, Roman Pluhá-
ček, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 80/8/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
záměr 

Ředitelství vodních cest ČR vy-
budovat v lokalitě Hřensko přísta-
viště malých rekreačních plavidel 
v horizontu roku 2020 dle žádosti 
ŘVC ČR ze dne 15. 7. 2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Alena Pačáková, Roman Pluhá-
ček, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 81/8/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko bere na 
vědomí petici „Proti občanskému 
soužití v obci Hřensko“ a pověřuje 
starostu obce k jednání s vlastní-
kem objektu Hřensko 18 za úče-
lem ukončení nájemního vztahu 
s Hai Nguyen Thanh a Sen Dang 
Thi.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Alena Pačáková, Roman Pluhá-
ček, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 82/8/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
výjimku z vnitřní organizační 
směrnice č. 2/2019 k zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu 
tak, že nákup oblečení pro pře-
vozníky lze pořídit přímo u spo-
lečnosti HUDY sport, a.s., sídlo 
Bynovec 138, IČ: 27268560.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Alena Pačáková, Roman Pluhá-
ček, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 83/8/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
koupi oblečení pro převozníky od 
prodávající společnosti HUDY 
sport, a.s., sídlo Bynovec 138, 
IČ: 27268560 za celkovou cenu 
422.340,- Kč bez DPH dle nabíd-
ky ze dne 5. 8. 2019, jež tvoří ne-
dílnou přílohu zápisu ze zasedání 
zastupitelstva.

Výsledek hlasování:

Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 
Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Alena Pačáková, Roman Pluhá-
ček, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 84/8/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
směnu pozemků ve vlastnictví 
obce dle níže uvedené tabulky:

dle znaleckého posudku č. 5166–
082/19 Mgr. Oty Zemana v hod-
notě 175.380,- Kč, a to s pozemky 
ve vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majet-
kem státu pro Správu Národního 
parku České Švýcarsko dle níže 
uvedené tabulky:

k. ú. p.p.č. výměra 
(m2)

Mezná u Hřenska st. 89 16

Mezná u Hřenska 49 146

Mezná u Hřenska 51 661

Mezná u Hřenska 53/1 633

Mezná u Hřenska 97/1 195

Mezná u Hřenska 97/3 93

103/1 2231

Mezná u Hřenska 103/1 2231

Mezná u Hřenska 103/4 165

Mezná u Hřenska 110 1636

Mezná u Hřenska 149/1 1430

Mezná u Hřenska 191/3 715

Mezná u Hřenska podíl o velikosti 1/2 
na pozemku p.p.č. 
209/6

336

Mezná u Hřenska 352 83

Mezná u Hřenska 373/3 1358

Mezná u Hřenska 367/19 oddělený 
z původního po-
zemku p.p.č. 367/6 
dle GP Ing. Zítové č. 
285-78/2019

110 

Mezná u Hřenska 74/10 oddělený z 
původního pozem-
ku p.p.č. 74/1 dle 
GP Ing. Zítové 285-
78/2019

449 

k. ú. p.p.č. výměra 
(m2)

Hřensko 144/15 oddělený z původního 
pozemku p.p.č. 144/11 dle GP Ing. 
Podrazké č. 656-019/2019

93

Hřensko 164/9 oddělený z původního 
pozemku p.p.č. 164/6, k.ú. Hřen-
sko dle GP Ing. Podrazké č.: 631-
100/2016

66

Hřensko 190/2 oddělený z původního po-
zemku p.p.č. 190/1, k.ú. Hřensko dle 
GP Ing. Podrazké č.: 637-59/2017

92

Hřensko st. 260 oddělený z původního po-
zemku p.p.č. 190/1, k.ú. Hřensko dle 
GP Ing. Podrazké č.: 637-59/2017

14

Hřensko 361/6 oddělený z původního po-
zemku p.p.č. 361/1, k.ú. Hřensko dle 
GP Ing. Podrazké č.: 637-59/2017

4

Hřensko st. 259 oddělený z původního po-
zemku p.p.č. 361/1, k.ú. Hřensko dle 
GP Ing. Podrazké č.: 637-59/2017

2

Mezná u 
Hřenska 

1/6 oddělený z původního po-
zemku p.p.č. 1/4, k.ú. Mezná u 
Hřenska dle GP Ing. Podrazké č. 
291-033/2019    

33

Mezná u 
Hřenska

124/3 oddělený z původního 
pozemku p.p.č. 124/1, k.ú. Mezná 
u Hřenska dle GP Ing. Podrazké č.: 
283-48/2019

534

Mezná u 
Hřenska

221/2 oddělený z původního 
pozemku p.p.č. 221, k.ú. Mezná 
u Hřenska dle GP Ing. Podrazké č.: 
266-20/2017 

800

Mezná u 
Hřenska

211/7 oddělený jako  díl "a" o 
výměře 21 m2 z původního p.p.č. 
211/1  a jako díl "d" o výměře 2947 
m2 z původního pozemku p.p.č. 
211/6 , vše k.ú. Mezná u Hřenska 
dle GP Ing. Drahoňovské č.: 245-
048/2014 

2968

-

-

-



Mezná u 
Hřenska

405 oddělený jako díl "b" o výměře 
71 m2 z původního pozemku p.p.č. 
211/1 + jako díl "c" o výměře 25 
m2 z původního pozemku p.p.č. 
211/3 orná půda + jako díl "e" o 
výměře 581 m2 z původního po-
zemku p.p.č. 211/6, vše k.ú. Mezná 
u Hřenska, dle GP Ing. Drahoňovské 
č.: 245-048/2014

677

Mezná u 
Hřenska

290/3 oddělený  z původního 
pozemku p.p.č. 290/2, k.ú. Mezná 
u Hřenska dle GP Ing. Drahoňovské 
č.: 245-048/2014

151

Mezná u 
Hřenska

303/4 oddělen jako díl "k" o 
výměře 81 m2 z původního po-
zemku p.p.č. 290/2 + jako díl "m" 
o výměře 217 m2 z původního 
pozemku p.p.č. 303/3,  k.ú. Mezná 
u Hřenska dle GP Ing. Drahoňovské 
č.: 245-048/2014 

298

Mezná u 
Hřenska

díl "j" o výměře 3 m2  oddělený z 
původního pozemku p.p.č. 290/2, 
jež je dle GP Ing. Drahoňovské č.: 
245-048/2014 sloučen z pozem-
kem obce Hřensko p.p.č. 357, vše 
k.ú. Mezná u Hřenska  

3

Mezná u 
Hřenska

1/7 oddělený z původního pozem-
ku p.p.č. 1/5 dle GP Ing. Podrazské č, 
293-045/2019

50

dle znaleckého posudku č. 
5165–081/19 Mgr. Oty Zemana 
v hodnotě 316.270,- Kč. 

Cenový rozdíl za směny po-
zemků obec Hřensko Správě 
NP ČŠ  uhradí rozdílnou částku 
ve výši 140.890,- Kč na základě 
znaleckého posudku o oceňová-
ní nemovitostí.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Alena Pačáková, Roman 
Pluháček, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 85/8/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko uzaví-
rá kupní smlouvu na pozemek 
p.p.č. 316, k.ú. Hřensko o výmě-
ře 408 m2 dle znaleckého posud-
ku č. 5166-082/19 Mgr. Oty Ze-
mana ve výši 2.350,- Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav 
Smoliga, Alena Pačáková,

Roman Pluháček, Kateřina Ho-
ráková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 86/8/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
záměr prodat:

a) pozemek st.p.č. 113/1, k.ú. 
Hřensko o výměře 49 m2

b) část pozemku p.p.č. 348/59, 
k.ú. Hřensko v rozsahu zakresle-
ném barevným šrafováním v ko-
pii katastrální mapy, jež tvoří ne-
dílnou součást tohoto usnesení

Výsledek hlasování:
Pro: 0 
Proti: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Alena Pačáková, Roman 
Pluháček, Kateřina Horáková

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 87/8/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schva-
luje záměr prodat pozemek p.č. 
185/2, k.ú. Mezná u Hřenska, o 
výměře 62 m2.

Výsledek hlasování:
Pro: 0 
Proti: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Alena Pačáková, Roman 
Pluháček, Kateřina Horáková

Zdrželi se: 0

JUDr. Zdeněk Pánek, 
starosta                                                                       

Bc. Robert Mareš, 
místostarosta

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 12. srpna 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice ve Hřensku

Dne 31. 7. 2019 nás navždy opustila rodačka obce Hřensko Zdeňka Křížková. 
Za svých nedožitých 51 letech udělala pro obec Hřensko neskutečné množství práce. Od 
malička až do svého konce se věnovala práci mezi místními hasiči. Pravidelně se zúčastňo-
vala všech hasičských akcí, při volnočasové aktivitě sboru, tak i práce po povodních. Stejnou 
měrou se podílela i na akcích veteránských. Svojí dceru vychovala tak, že po absolvování 
hřenské základní školy dosáhla bakalářského titulu a dosáhla třikrát na titul mistryně světa 
v ledním hokeji. Zdeňka Křížková milovala Hřensko a blízké okolí. Svůj krátký život zasvětila 
hasičům, veteránům v jejím rodné obci.

Z bloku Obecní 
Policie Hřensko

v období 
od 24. července 2019 

do 19. srpna 2019

Hlídání vrtulníku
Dne 17. srpna  vytvářela hlídka 

OP Hřensko zelenou vlnu výjezdu 
SDH Hřensko k pacientce ve vyso-
kém stupni těhotenství kterou pích-
la vosa a bylo podezření na možný 
následný šokový stav. Pacientka byla 
poté dopravena vrtulníkem na Mez-
nou. Do této doby zde hlídka OP na 
požádání pilotem stroje  hlídala sou-
části zde zanechané posádkou vrtul-
níku na jinou záchrannou činnost.

Přestupky v dopravě
Po celé období hlídka OP Hřensko 

řešila přestupky řidičů a to zejména 
v úseku Hřensko-Mezní Louka-
Mezná a to v příkazním řízení.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Lékařská pohotovost
Stomatologická pohotovost:
Víkendy a svátky, ordinační hodiny od 8 do 11 

hodin. Informaci před návštěvou vždy ověřte na 
uvedeném telefonním čísle.

 

7. – 8.9.2019 MDDr. Kadlecová Daniela   
Teplická 1850/60A, Děčín, tel.: 412 531 330
14. – 15.9.2019 MUDr. Křemenová Alena   
Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
21. – 22.9.2019 MUDr. Milič Lukáš  
Anenská 385/2, Děčín 1, tel.: 412 511 482
28. – 29.9.2019 MDDr. Barcal Pavel  
J.Š.Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588
5. – 6.10.2019 MUDr. Vojtěch Vladimír   
28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056

    Lékařská pohotovostní služba (LPS):
U Nemocnice 1, Děčín 2, budova „O“ (od konečné 
MHD, 2.vila) - vchod z areálu nemocnice.
Necelá polovina služeb pohotovostní služby pro do-
spělé je nadále provozována a zajišťována v nemoc-
nici, ostatní služby jsou nově poskytovány v privát-
ních ordinacích praktických lékařů dle rozpisu.
Po- Pá děti: 17:00 - 20:00, tel: 412 510 555
 dospělí 17:00 - 20:00, tel v rozpisu služeb
So, Ne, svátky     obě pohotovosti:   9,00 - 18,00
11.8. Dr. Goldammer, Nemocnice Děčín

    Návazné služby lékáren:
Hypernova denně 9:00 – 19:00, tel: 412 531 025
Kaufland denně 8:00 – 20:00, tel: 412 512 685 

▶ pokračování ze strany 5
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