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OBEC HŘENSKO

4 / ADVENT
 

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

V podvečer 1. prosince 2019 
se u hřenského kostela slav-
nostní rozsvítil vánoční strom.

8-9 / SPORT
 

ZÁVOdy pŘEVOZNÍKů 
Tak jako každoročně, od 

roku 2009, končí sezóna v 
Soutěskách tradičními závo-
dy převozníků.

6-7 / KULTURA
 

OSLAVA UKONČENÍ 
ÚSpĚŠNÉ SEZÓNy 2019

Přinášíme vám několik 
snímků z oslavy ukončení 
letošní úspěšné sezóny.

Vysvěcení hřenských zvonů
Milí čtenáři, přinášíme vám 

přepis projevu starosty obce 
JUDr. Zdeňka Pánka k příle-
žitosti slavnostního vysvěcení 
hřenských kostelních zvonů:

Vážení spoluobčané, milí hosté,
dovolte mi, abych Vás co nej-

srdečněji přivítal na dnešním 
slavnostním shromáždění u pří-
ležitosti požehnání a vysvěcení 
hřenských kostelních zvonů. 

Je mi velkou ctí a potěšením, že 
Vám mohu představit a současně 
co nejsrdečněji přivítat Generál-
ního vikáře Litoměřické diecéze 
Monsignore ICLic. Mgr. Martina 
Davídka, jenž bude při této slav-
nostní události ústřední osobou.

Z historického hlediska bylo 
jen dobře, že v r. 1779 cestou do 
Děčína se v obci Hřensko zasta-
vil budoucí panovník Josef II., z 
jehož podnětu byl poté v letech 

1786-1787 vystavěn náš kostel, 
zasvěcený sv. Janu Nepomuc-
kému. Jde o nejníže postavený 
kostel v České republice a je také 
kulturní památkou.

Povodně, které naši obec od ne-
paměti trápí, naposledy v r. 2002, 
kdy vodní hladina v lodi kostela 
vystoupala až do výše 2,80 m, se 
negativně promítly do jeho stavu, 

který byl po mnoho let, přede-
vším po skončení II. světové vál-
ky, devastován a využíván jako 
skladový objekt, čímž postupně 
chátral. ▶ pokračování na straně 3

na zasedání zastupitelstva obce Hřensko
ve středu 11. prosince od 16.00

v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

UPOZORNĚNÍ
v období od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2019 
bude obecní úřad Hřensko uzavřen

z důvodu čerpání řádné dovolené

POZVÁNKA

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

UZAVÍRKY
více na straně 10
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▶ pokračování na straně 2

Vážení spoluobčané,
v úvodu mého příspěvku bych Vám 

na sklonku letošního roku chtěl popřát 
příjemné prožití vánočních svátku, 
rodinnou pohodu se svými blízkými 
a do Nového roku především pevné 
zdraví a pracovní úspěchy.

Pokud mám bilancovat již skon-
čenou turistickou sezonu, tak vám 
sděluji, že našimi soutěskami za sedm 
měsíců prošlo 394 945 návštěvníků, 
což je o 10 005 méně než v loňském 
roce. Tento mírný pokles se dal oče-
kávat, o čemž jsem se nakonec v mi-

nulých číslech zpravodaje pravidelně 
zmiňoval. Přesto z ekonomického 
hlediska jde o zdařilou sezonu, která 
nám umožní zabezpečit realizaci již 
připravených projektů a naše záměry 
pro nadcházející období.

Před dokončením je první etapa 
obnovy zábradlí od Mezního můstku 
po druhý tunel směrem k naší srubo-
vé stavbě s tím, že druhá etapa až po 
horní nástupiště v Edmundově sou-
těsce by měla být dokončena v průbě-
hu nadcházejícího roku. 

Oslava ukončení úspěšné 
sezony

2019
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Do zahájení nové turistické sezony 

plánujeme vybudování přístřešku v 
prostoru dolního nástupiště v Divoké 
soutěsce, včetně vyhotovení nového 
zázemí pro naše pracovníky na všech 
třech parkovištích, neboť stávající 
„boudičky“ jsou ve stavu ukončení 
své bezpečnosti a funkčnosti. Již nyní 
máme připravený projekt na akci 
„Usměrňování návštěvníků v národ-
ních parcích“, v našem případě zamě-
řený na obnovu cesty a zábradlí od 
dolního přístaviště v Divoké soutěsce 
až po Mezní můstek. V příštím roce 
nás rovněž čeká obnova dvou lávek 
ve Hřensku, na zbývající požádáme o 
finanční příspěvek rovněž v nadchá-
zejícím roce. 

Zvláštní pozornost zastupitelstvo vě-
nuje obnově kostela, který v současné 
době je důstojným reprezentantem 
obce Hřensko. V současné době se 
však „šíří“ názory a připomínky, že 
jeho vnější omítka (fasáda) je neod-
borně provedená a tím i nevzhled-
ná.  Nutno si však připomenout, že 
celková rekonstrukce kostela, který je 
kulturní památkou, probíhá pod přís-
ným dohledem Národního památ-
kového ústavu, který nám nedovolil 
zasáhnout do celistvosti a vzhledu 
omítky a povolil nám pouze použití 
jím odsouhlaseného barevného pro-
vedení. Národní památkový ústav tím 
chtěl dosáhnout toho, aby naše gene-
race byla seznámena a mohla vnímat 
vnější vzhled kostela z období, kdy byl 
postaven (r. 1787). Z tohoto pohledu 
je proto takto provedená práce z let 
minulých nenahraditelná a zajišťuje 

její originalitu a autentičnost. Jestliže 
jsme tedy necitlivě nezasáhli do jeho 
vzhledu, můžeme být na naše počí-
nání hrdí.

Věřím, že všem, kteří jste se zúčast-
nili „Ukončení turistické sezony ve 
Hřensku“ dne 9. listopadu v Janově, 
se dobře pobavili a strávili příjemné 
chvíle se svými přáteli. Rovněž postře-
hy ze závodů převozníků o „Putovní 
pohár starosty obce“ jak ze strany 
soutěžících, tak přihlížejících, jsou vel-
mi pozitivní, byť tak jako v minulosti 
nám počasí nebylo nakloněno.

S uspokojením Vám mohu sdělit, že 
do vlastnictví obce jsme na základě 
kupní smlouvy od Krajského úřadu 
Ústeckého kraje získali objekt bývalé 
celnice, byť skutečně v zuboženém sta-
vu. Stalo se tak m. j. i proto, že zastupi-
telstvo nechtělo připustit, aby v úvahu 
přicházející zájemce na tomto místě 
vybudoval další čerpací stanici. Náš 
zájem zřídit zde malometrážní, příp. 
startovací byty je tak i nadále trvalý.

Práce našeho obecního úřadu, která 
je Krajským úřadem pro Ústecký kraj 
a nakonec i našimi spoluobčany hod-
nocena pozitivně, je nyní zkvalitněna 
tím, že její vedoucí Diana Vojtíšková s 
úspěchem vykonala zkoušku s opráv-
něním provádět „ověření shody opisu 
nebo kopie s listinou a ověřování pra-
vosti podpisu“. V současné době již dle 
konkrétních potřeb nemusíte vykoná-
vat dlouhou cestu do Děčína, neboť 
obecní úřad je potud připraven Vám 
plnohodnotně tyto služby zabezpečit.

A nyní musím zareagovat na článek 
bývalého starosty Sboru dobrovolných 
hasičů Hřenska Stanislava Křížka, 

který byl otištěn v našem listopado-
vém zpravodaji.

Nevím, z jakých zdrojů Stanislav 
Křížek čerpá, pokud m.j. uvádí, že 
„někteří zastupitelé obce ignorují a 
znevažují“ práci dobrovolných ha-
sičů, kteří „splnili náročné podmín-
ky dotačních projektů přeshraniční 
spolupráce“ a tím do obce Hřensko 
„přiteklo 19 mil. Kč“. Rád bych jako 
starosta obce věděl, které konkrétní 
osoby takto negativně a znevažujícím 
způsobem vůči hasičům vystupují, 
neboť zastupitelstvo jako celek si jejich 
agilnosti a zanícenosti velmi váží, což 
bylo nakonec mnou v dřívějších pří-
spěvcích opakovaně zdůrazňováno, 
Do obce „nepřiteklo 19 mil. Kč“, neboť 
toliko obec, nikoliv hasiči, se v míře fi-
nančně potřebné na všech projektech 
bezvýhradně podílela. Je však pravda, 
že na základě iniciativy a plněním 
zadaných požadavků našich hasičů 
obec získala movitý majetek, který je 
v jejím vlastnictví, který však slouží 
výhradně jim.  Že by do obce Hřensko 
„přiteklo 19 mil. Kč“, tak o tom nikdo 
ze zastupitelů nic neví.

Nechci detailně rozvádět a hodnotit 
práci zmiňované koordinátorky pro-
jektů p. Antonové, která se m. j. na 
nich podílela. Musím však zdůraznit, 
že byla pracovnicí obecního úřadu, 
pobírala stabilní plat a navíc za tuto 
činnost pravidelně získávala nemalé 
finanční prostředky. Nutno uvést, že 
při jejím odchodu z obecního úřadu 
byl v konečné fázi vzpomenutý pro-
jekt ve „velmi zanedbaném stavu“, 
takže bez nutné agilnosti a přispění 
dalších konkrétních osob by jinak to-

tálně zkolaboval.
Je skutečností, že ke dni 30. června 

2019 (nikoliv ke dni 1. července 2019) 
byl z funkce velitele jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů odvolán Miro-
slav Křížek. Již při svém ustanovení 
do funkce starosty obce Hřensko jsem 
zdůraznil, že veškerá zásadní rozhod-
nutí budu vydávat až po projednání 
se všemi zastupiteli, byť jinak bych byl 
oprávněn tak učinit sám. To se nako-
nec stalo i v případě Miroslava Kříž-
ka. Ten byl v minulosti neformální 
cestou upozorňován na nedostatky v 
jeho činnosti jako velitele Sboru dob-
rovolných hasičů, aby následně za 
jeho přítomnosti a účasti všech zastu-
pitelů na obecním úřadu se tak stalo 
oficiálně. Zde jsem mu po projednání 
se zastupiteli sdělil a vyspecifikoval 
celkem 20 konkrétních nedostatků, 
přičemž tato zjištění jsme ve vzájemné 
shodě vyhodnotili jako alarmující a 
vyžadující okamžitou nápravu. Teh-
dy na tomto jednání však ani jednu z 
výtek neuznal a vznesené připomínky 
bagatelizoval. Přestože ani v této době 
nebylo rozhodnuto o jeho případném 
odvolání z citované funkce, jeho ná-
sledné jednání, kterým by radikálním 
způsobem svoji činnost a výkon funk-
ce velitele jednotky pro zastupitelstvo 
očekávaným pozitivním způsobem 
změnil, se nekonalo. Jeho počínání tak 
vyústilo v jednomyslném rozhodnutí 
všech členů zastupitelstva co nejdříve 
učinit změnu na daném postu, což 
jsem jako starosta obce, po projedná-
ní s příslušnými orgány ve smyslu § 
68 odst. 1 zák. o požární ochraně, za 
několik dní učinil. Na valné hromadě 
Sboru dobrovolných hasičů dne 7. čer-
vence 2019 jsem pak své rozhodnutí 
přítomným oficiálně sdělil. Není tedy 
pravdivé tvrzení Stanislava Křížka, 
že odvolání jeho syna z postu velitele 
jednotky se stalo bez oficiálního zdů-
vodnění, byť bez konkrétně sdělených 
nedostatků v jeho činnosti. 

Touto reakcí na výše uvedený článek 
Stanislava Křížka danou problemati-
ku ukončuji a do budoucna se k ní již 
nemíním vyjadřovat. Už v současné 
době se ukazuje, že naše rozhodnutí 
bylo správné a smysluplné, pro dal-
ší období zaručující bezproblémový 
chod jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Hřensko.

Ať jste zdraví, máte se rádi a jste spo-
kojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

N���zenin� � p���inci
n���zenin� �����í

Alena Havlová, Alena Tomášková, Stanislav Křížek,
Martina Koudelková, Barbora Hanková, pavel Vitmann,

Veronika Chmelíková, Karel průcha, Lukáš Bohatý, Oto Riňák,
Martina pilnáčková, Eva Trázníková, Stanislav Tajbner,

Helena peroutková, Lubomír Stárek

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

▶ pokračování ze strany 1



S tímto stavem se obecní zastupitel-
stvo nechtělo smířit. Proto se rozhodlo 
vyvinout iniciativu a úsilí směřující 
k získání kostela do svého výhradní-
ho vlastnictví, což se mu v prosinci r. 
2017 uzavřením darovací smlouvy s 
Litoměřickou diecézí, podařilo. Ná-
sledně pak ve vzájemné shodě přijalo 
řadu usnesení, která byla zaměřena 
k jeho celkové opravě.

Jak sami vidíte, v letošním roce 
byla na střechu kostela položená 
nová krytina, z vnějšku je omítnut, 
jsou opraveny vstupní schody, vstup-
ní dveře a mříže, které byly též insta-
lovány ke dveřím do zákristie. Za to 
patří velký dík ing. Miroslavu Tesa-
řovi z Podmokelské stavební společ-

nosti s.r.o. Děčín, který se těchto prací 
úspěšně zhostil. Společně s tím byla 
komplexně opravena zvonice, ke kte-
ré se již za několik okamžiků budou 
společně upírat naše zraky.

Vážení přítomní, rád bych vám 
nyní co nejupřímněji představil Petra 
Rudolfa Manouška, mistra zvonaře 
a soudního znalce pro tento obor, 
který pro obec Hřensko v posledních 
týdnech sehrál rozhodující roli. Ne-
hledě na svoji pracovní vytíženost se 
nám rozhodl vyjít vstříc a máš poža-
davek zrealizovat do 1. prosince, tedy 
v letošním roce do první adventní 
neděle.

V této souvislosti chci pouze při-
pomenout, že chomutovskou zvo-
nárnou HEROLD byly v r. 1924 

do našeho kostela instalovány dva 
zvony, z nichž jeden byl v průběhu 
II. světové války, konkrétně v r. 1942, 
rekvírován. Zbylý zvon byl 19. září 
t. r. sejmut a odvezen do pražské 
zvonárny, kde byl celkově opraven. 
Chybějící, dnes již nový zvon, byl v 
minulých týdnech odlit v Holandsku 
a poté dovezen do České republiky a 
následně k nám do Hřenska Nyní tak 
máte možnost detailně si prohléd-
nout mistrovskou práci Petra Rudol-
fa Manouška, za kterou mu s velkou 
upřímností a vděčností děkuji. 

Děkuji rovněž vám, občanům 
Hřenska a návštěvníkům z okolí, za 
dnešní přítomnost. Zanedlouho bu-
dete svědky pro obec skutečně histo-
rické události, neboť po požehnání a 

vysvěcení budou oba zvony vyzved-
nuty a poté umístěny do zrekonstru-
ované zvonice. 

Současně vás zvu k našemu kostelu 
v neděli 1. prosince v 18 hodin, kdy 
v těchto místech rozsvítíme již tra-
diční vánoční strom a současně jako 
první budete moci slyšet naše zvony, 
což se děje po 77 leté odmlce. Ať jsou 
tyto dvě sedmičky příslibem trvalého 
míru a lepších časů.

Děkuji vám za pozornost. 

A nyní bych chtěl požádat Gene-
rálního vikáře Litoměřické diecéze 
Monsignore Mgr. Martina Davídka, 
aby naše zvony vysvětil a požehnal 
jim.

Místostarosta Bc. Robert Mareš poblahopřál k významnému životnímu jubileu paní Mgr. Evě 
Pánkové.

Starosta obce JUDr. Zdeněk Pánek  blahopřál k významnému životnímu jubileu paní Vladimíře 
Touškové.

Vysvěcení hřenských zvonů

▶ pokračování ze strany 1

Poukázky
Tak jako roky předchozí po-

skytne obec v předvánočním 
čase našim občanům s trvalý po-
bytem, trvale žijícím ve Hřensku, 
poukázky ve výši 1000 Kč. 

Tento rok jsou nově poukázky 
do obchodního řetězce Kaufland.

Poukázky je možné vyzvednout 
od 9. prosince do 20. prosince 

2019 a od 6. ledna do 30. dubna 
2020.



Rozsvícení vánočního stromu

Tak jako každoročně, tentokrát 
1. prosince 2019, se v podvečer-
ních hodinách u hřenského kos-
tela uskutečnilo slavnostní roz-
svícení vánočního stromu.

Starosta obce, JUDr. Pánek,  při-
vítal  všechny přítomné a popřál 
jim krásné a klidné prožití vánoč-
ních svátků. Poté pak s Hasičaty 

zazpíval Hřenskou hymnu. Před 
18. hodinou, po společném od-
počítávání, byl vánoční strom 
rozsvícen.

Celou atmosféru umocnilo ro-
zeznění nově instalovaných kos-
telních zvonů. Pro všechny to byl 
velký zážitek.

Při  popíjení  svařeného  vína, 

konzumaci připraveného občer-
stvení a za poslechu vánočních 
písní a koled, lépe utíkal čas do 
hudební produkce dua Kchun, 
nesoucí název Purgatio. Ta  začala 
v 19.30 v kostele a byla liturgicky 
zaměřená. Opět to byl další z mi-
mořádných zážitků pro  všechny 
přítomné.

Velký dík patří, jako již tradič-
ně, Sdružení hasičů ve Hřensku 
za pomoc při zajištění akce roz-
svícení vánočních stromů jak na 
Mezné, tak ve Hřensku.

Poděkování patří i paní Ale-
ně Pačákové a jejímu kolektivu 
za přípravu  občerstvení  na obě 
akce.

V sobotu 30. listopadu, jako 
každoročně, se sešla většina tr-
vale bydlících a chalupářů Mezné 
v 18 hodin před „Kulturákem“, 
aby společně sledovali rozsvícení 
krásně ozdobeného, trvale ros-
toucího, smrku. 

Všechny přivítal krátkým proje-

vem starosta Hřenska JUDr. Zde-
něk Pánek a spolu se skupinou 
hasičat zazpíval hřenskou hymnu. 
Poté se společným odpočítáním 
rozsvítil vánoční strom. Následně 
začala vánoční veselice. Hřenští 
hasiči připravili uzenou kýtu, obec 
zajistila svařené víno, chlebíčky, 

koláče, paštiky, pro děti byla při-
pravena čokoládová Kinder va-
jíčka. Také místní občané přinesli 
různé pochutiny - jednohubky, 
bramborák, vánoční štolu. To vše 
podávala Alena a Milena. Sváteč-
ní atmosféru dotvářely vánoční 
písně a koledy. Veselici nenarušil 

ani déšť, který nás postihl kolem 
dvacáté hodiny, kdy se část přítom-
ných přestěhovala do „Kulturáku. 
Oslava blížícího se nejhezčího a 
nejočekávanějšího svátku roku po-
kračovala do dvaadvaceti hodin. 

Vánoční strom na Mezné



Mezenské vánoce

I letos se chlapi z Mezné sešli v 
sobotu 16. listopadu dopoledne v 
restauraci Hotelu Hubert, aby na 
základě předchozí dohody, kterou 
jim připomenul Ježíšek, společně 
připravili vánoce. 

Tímto od listopadu 2009 vždy 

zakončují společnou sezónu. Oni 
dopoledne vyzdobí restauraci a 
stromeček, manželky doma při-
praví vánoční slavnostní večeři a 
občerstvení a vše donesou večer do 
hotelu. Rybí a zelnou polévku, tak 
jako vždy, připraví Alenka Havlová. 

Oslava začala v 18.30 přípitkem a 
večeří. Poté následovalo přebírání 
dárků a vlastní zábava. Poslední 
dobou se stalo tradicí, že starosta 
Hřenska a Mezné slavnostně v 23. 
hodin tento den zakončí a vyhlá-
sí silvestrovské veselí. Velká část 

účastníků s tímto počítala, převlékla 
se do masek a zábava pokračovala.  
Pro většinu účastníků letos skončila 
ve 2 hodiny ráno.  Děkujeme zú-
častněným za přízeň a rodině Záru-
bů za přípravu oslavy. Ráno se opět 
chlapi sešli a pomohli s úklidem.

Reakce na článek Stanislava Křížka 
z minulého zpravodaje obce Hřensko

Článkem, který zveřejnil, zne-
važuje chod SDH Hřensko, a je v 
přímém rozporu se stanovami SH 
ČMS. 

Zde napadá vedoucí mládeže z 
dlouhodobých neshod s vedením 
sboru, které dle názoru Stanislava 
Křížka vyvrcholily jeho odstoupe-
ním z funkce starosty sboru. Přičemž 
z jeho strany a ze strany bývalého 
velitele výjezdu (M. Křížek) byli ve-
doucí mládeže dlouhodobě zneva-
žováni a verbálně napadáni.  Bývalý 
starosta SDH Hřensko dlouhodobě 
neplnil své povinnosti vyplývající 
z jeho funkce vztažmo k mladým 
hasičům a vedoucím mládeže. Od-
stoupení Stanislava Křížka z funkce 
starosty SDH Hřensko bylo pouze 
jeho svobodné rozhodnutí.

Je smutné, že když některý z členů 
JSDH Hřensko obdrží jakékoliv vy-
znamenání nebo ocenění i na me-
zinárodní úrovni, že se toto ostatní 
členové SDH i JSDH Hřensko do-
zvídají z místního zpravodaje a není 
to prezentováno jako příkladný čin 
všem a hlavně našim mladým hasi-
čům. 

K odvolání Martina Křížka jako 
bývalého zástupce, bych řekl asi to-
lik, pokud zřizovatel odvolal velitele 
jednotky, měl odvolaný velitel ozná-
mit svému zástupci, že byl odvolán. 
Nový velitel si má určit svého zástup-
ce, a této možnosti jsem využil. 

Na žádost majitele objektu (obec 
Hřensko) jsem byl vyzván k úklidu 
objektu zbrojnice a přilehlého okolí. 
11.7.2019 byli členové sboru a jed-

notky vyrozuměni, že proběhne ge-
nerální úklid na zbrojnici a z tohoto 
důvodu měli všichni do 19.7.2019 
vyklidit z hasičské zbrojnice své sou-
kromé věci. 23.7.2019 začal generál-
ní úklid hasičské zbrojnice a jejího 
okolí, který trval několik dní.

V kanceláři velitele výjezdu se na-
cházely i věci starosty SDH, který 
7.7.2019 odstoupil ze své funkce a na 
několik ústních a písemnou výzvu 
(SMS) z 11.7.2019 nereagoval. Věci, 
které byly nalezeny v kanceláři, byly 
přemístěny do příručního skladu 
společenské místnosti zbrojnice. 
Zdůrazňuji, že nedošlo k žádnému 
násilnému vstupu do jakéhokoliv 
nábytku, z důvodu že vše bylo volně 
přístupné. Přístup na zbrojnici je za-
jištěn autonomním čipem každého z 

majitelů a zajištěn vstupní fotografií 
při odemčení zbrojnice a dále ka-
merový systém. Do dnešního dne si 
bývalý starosta věci nevyzvedl a ani 
neprojevil jakýkoliv zájem je zajistit.

Na závěr, bychom rádi uvedli, že 
toto je naše poslední vyjádření tím-
to způsobem na jakoukoliv další 
intervenci v místním tisku ze strany 
Stanislava Křížka a jakéhokoliv člena 
sboru. Toto jsou věci, které se mají 
řešit na zbrojnici mezi členy SDH 
Hřensko. Je smutné, že člověk tako-
vého intelektu není schopen vznést 
tyto dotazy na řádných schůzích 
SDH Hřensko a řeší toto přes místní 
tisk.

vedoucí mládeže Láďa, Lenka, 
Marcela, Drahomíra 

a velitel jednotky Jan Košík
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ZÁVODY 2019 - STARTOVNÍ LISTINA
Startovní 

pořadí Čas
Celkové 
pořadí

STARŠÍ (nad 50 let)
Halbich František 9 6:21 3
Holpuch Libor 8 6:09 2
Pilnáček Miroslav 14 7:46 6
Chmel Bohumil 5 6:00 1
Mandík Lubomír 2 7:13 4
Chmelík Luboš 6 7:51 7
Vadinský Petr 1 7:39 5

MLAdŠÍ (do 50 let)
Sabol Tomáš 11 5:49 3
Marek Vlastimil 15 5:57 4
Poch Patrik 12 6:09 6
Peroutka Vlastimil 13 5:48 2
Podaný Antonín 4 5:38 1
Fieger Michal 10 6:07 5
Jansa Vítěslav 7 6:50 7

HOSTÉ
Peter 16 9:13
Jorg 3 8:40 Ani jsem nepotřeboval bidlo a jsem konečně první ... Antonín Podaný, vítěz kategorie mladší 

Zá��d



Zá��d pře��zníků
Tak jako každoročně, od roku 

2009, končí sezóna v Soutěskách 
tradičními závody převozníků.

Závodilo se ve třech kategori-
ích a to starší (přes padesát let),  
mladší ( do padesáti  let) a hosté.

V kategorii starších letos vy-
hrál Bohumil Chmel  a kategorii 

mladších ovládl Antonín Poda-
ný.

Ze dvou hostů ze SRN byl první 
v cíli p. Jorg.

I přes nepřízeň počasí a menší 
účast přihlížejících, bylo nasazení 
všech startujících neuvěřitelné.

Děkujeme za krásný zážitek.

Konečně si sáhnu na bednu - Vlastimil Peroutka, druhý v kategorii mladší  

Někde jsem udělal chybu - Tomáš Sobol neobhájil vítězství a zaujal 3. místo v kategorii mladší  

Indián konečně první ale v seniorech - Bohumil Chmel, vítěz kategorie starší



Ukončení sezóny 
na Janově

V sobotu 9. listopadu byla na 
Janově v restauraci „U Zeleného 
stromu“ ukončena turistická se-
zóna ve Hřensku a na Mezné. 

Vzhledem k uzavření silnice pro 
všechna vozidla z Hřenska na Janov 
a také uzavření silnice do Jetřicho-
vic, museli se zájemci dopravovat 
přes Děčín. Byl pro ně zajištěn au-
tobus, který je také dopravil zpět. 
Celým večer provázel Petr Bandu-
rič.  Program zahájilo vystoupení 
dívčí skupiny Scratch DDM Děčín. 
Po nich nastoupila velká skupina 
hasičat, která pod vedením staros-
ty JUDr. Pánka zazpívala hřenskou 
hymnu. Starosta poté poděkoval 
jejich vedoucím za jejich práci s 
dětmi a odměnil je květinami. Ná-
sledovalo vyhodnocení závodů pře-
vozníků. Pořadí starších – nad 50 

let: 1. místo- Bohumil Chmel, čas 
6,00 min., 2. místo -Libor Holpuch 
čas 6,09min., 3. místo-František 
Halbich čas 6,21 min. Mladší pře-
vozníci – do 50 let: 1. Místo – An-
tonín Podaný čas 5,38 min., 2.místo 
–Vlastimil Peroutka čas 5,48 min., 
3. místo- Tomáš Sobol čas 5,49 min. 
Odměnou bylo poděkování,  pře-
vzetí poháru a věcných cen z rukou 
starosty a pana Drnovce. Potěšila i 
scénka o převoznících panů Bandu-
riče a Housy. Kolem 20. hodiny za-
čala zábava. K všeobecné  spokoje-
nosti  hrála kapela U-Style z Děčína. 
Výborné občerstvení zajistil perso-
nál restaurace- guláš, bramborový 
salát a řízek, chlebíčky, jednohubky.  
Všichni se dobře bavili, věnovali 
tanci a občerstvení. Zábava skončila 
jednu hodinu po půlnoci.

Při procházce se psem  v  naší ale-
ji jsem viděl firmu, jak sází nové 
stromky na místě uhynulých. 

Jsou to opět javory, jako pů-
vodní. Ty na pohlednici z roku 
1904 jsou stejně velké, jako nyní 
zasazené. Takže cca 120 let.  
Později nechal starosta Janovec 
dosadit 60 nových, ze kterých se 

dochovalo asi dvacet. Patří dík 
Správě Národního parku Česko-
saské Švýcarsko, že se  tato krás-
ná alej obnovuje. 

Tourek

Javorová alej 
na Mezné

Uzavírka silnice 
Hřensko – Mezní Louka

(bezpečnostní těžba suchých stromů)
Termín:         02.01. až 31.03.2020
Pracovní časy:        07:30 až 08:30
                                   09:30 až 10:30
                                   11:30 až 13:30
                                   14:30 až 15:30
Uzavřený úsek: začátek uzavír-

ky: Hřensko nad Klepáčem (u 
kasy parkoviště); konec uzavírky: 
Mezní Louka (křižovatka u hotelu 
Mezní Louka)

Režim průjezdu: budou puštěny 
všechny linkové autobusy v době 

mimo uvedené pracovní časy, v 
tuto dobu mohou po silnici projet 
i osobní vozidla a zásobování na 
Mezní Louku a Meznou (z Děčí-
na).

- na začátku a na konci uzavírky 
budou vždy pracovníci Správy NP 
(vesta, vysílačka, telefon)

- uzavírka bude značena dle roz-
hodnutí silničního správního úřa-
du, včetně objízdné trasy (vyřizuje 
pan Vtelenský)



Ulomená dopravní značka
Dne 19.října hlídka Obecní poli-

cie Hřensko zjistila, že u nové pro-
dejny v mezipásmu je ve vjezdu 
na parkoviště ulomená dopravní 
značka značící jednosměrnou uli-
ci. Závada v dopravním značení 
byla nahlášena pověřenému správ-
ci komunikace ŘSD Chomutov.

Občan ze SRN se proti vůli ob-
sluhy zabydlel na čerpací stanici

Dne 19. října hlídka Obecní po-
licie Hřensko obdržela telefonát 
od místního občana, který hlídce 
OP sdělil, že na čerpací stanici ve  
Hřensku se nachází  zjevně pod-
napilý muž hovořící rusky, který 
obtěžuje svým chováním  zákazní-

ky a mohl by být nebezpečný i pro 
obsluhu čerpací stanice. Hlídka 
OP se za použití   výstražného za-
řízení dostavila na místo a zjistila 
následující: O prodejní pult vedle 
kasy se opíral zjevně podnapilý 
rusky hovořící občan a na pultě 
měl rozložené peníze, cigarety a 
nedopitou láhev  piva. Na výzvu 
hlídky OP,  aby opustil prostor 
pumpy, začal rusky nadávat a 
mávat rukama kolem sebe. Hlíd-
ka OP vyzvala občana k odcho-
du a doporučila mu,  jít se domů 
vyspat. Osoba tvrdila, že bydlí v 
SRN, proto byl muž nasměrován  
směrem do SRN a hlídka odjela do 
obce. Po pěti minutách  telefono-
vala obsluha čerpací stanice, že se 
muž vrátil a má snahu se dostat i za 
prodejní pult. Hlídka OP se vrátila 
a tohoto rusky mluvícího občana 
vyprovodila až na bývalou státní 
hranici se SRN. Donucovací pro-
středky nebyly použity, ke zranění 
osob nedošlo.

Přestupky v dopravě
Dne 20. října byl v obci zvýšený 

cestovní ruch, což se projevilo jako 
v plné sezóně tím, že hlídka OP 
byla nucena odklánět řidiče vozi-
del na parkoviště ve správě obce 
Hřensko v Mezní Louce. Mezi tím 
se zaplnil prostor pod vodárnou a 
vzhledem k tomu, že parkoviště na 
Mezní Louce bylo ještě kapacitně 
nenaplněno, proto všechna vozidla 
stojící v zákazu byla zablokována k 
zjištění totožnosti řidičů a projed-
nání přestupků.

Černá skládka
Dne 26. října hlídka Obecní po-

licie zjistila, že na dvou místech 
komunikace 1. třídy  na nábřeží 
jsou odloženy ojeté pneumatiky. 
Hlídka OP závadu nahlásila správ-
ci komunikace ŘSD Chomutov k 
zjednání nápravy. Následující den 
při kontrole veřejného pořádku 
byly pneumatiky již odvezeny.

Žena na vozovce
Dne 28. října bylo hlídce OP 

Hřensko nahlášeno, že v místě 
mezipásma leží na kraji vozovky 
starší  žena. Po příjezdu na místo 
hlídka Obecní policie Hřensko 
zjistila, že třiaosmdesátiletá žena 
je při vědomí, má tržnou ránu na 

hlavě z které mírně krvácela. Po 
zjištění  zdravotního stavu ženy 
se od ní hlídka OP  dozvěděla, že 
příčinou pádu byl i alkohol, když 
žena přiznala požití jednoho piva 
a tří Becherovek. Ženu doprová-
zel  muž, který byl též ovlivněn a 
jen  stěží s hlídkou komunikoval. 
Hlídka OP na místo přivolala RZ z 
Děčína, jejíž posádka ženu ošetřila 
a poté jí odvezla do nemocnice v 
Děčíně.

Opět černá skládka
Dne 9. listopadu při kontrole ve-

řejného pořádku hlídka OP Hřen-
sko zjistila, že v blízkosti zbořeniště 
domu p. Vedlicha ve směru na Dě-
čín jsou odloženy ojeté pneumati-
ky. Založená černá skládka bude 
nahlášena pověřenému  správci 
komunikace SÚS Děčín k odvozu.

Veřejný pořádek v obci
Dne 15. listopadu hlídka OP 

Hřensko řešila závady ve stán-
kovém prodeji ve formě záboru 
veřejného prostranství a špatném 
parkování na parkovišti vedle 
domu č.p. 105. Výzvou k prodej-
cům a řidičům zaparkovaných vo-
zidel hlídka  OP zajistila nápravu 
věci.

Nepovolené hry
Dne 16. listopadu,  při kontrole 

veřejného pořádku v místě  hasi-
čárny hlídka OP  Hřensko zjistila, 
že zde na asfaltové ploše hrají děti 
fotbal. Vzhledem k tomu, že se zde 
nachází různé technické vybavení 
a zařízení vyzvala hlídka OP hráče 
k okamžitému odchodu z areálu 
hasičárny a trvalému ukončení her 
v tomto prostoru.

Žádost o spolupráci
Dne 18. listopadu požádala Poli-

cie ČR Děčín hlídku OP Hřensko 
o spolupráci při pátrání po osobě 
dle předložených foto, pohybující 
se ve vozidle Opel Vectra  stříbrné 
barvy R.Z. 4K5 9978. 

Přestupky v dopravě
Celé minulé období řešila hlídka 

OP Hřensko přestupky v dopravě 
a to v celém katastru obce Hřensko 
v příkazním řízení.

Sepsal: str. Vlastimil Šárovec 

Z bloku Obecní Policie Hřensko 
v období od 19. října  do 18. listopadu 2019

Ostrostřelci a den Veteránů
V pátek 8. listopadu v 16. ho-

din se Ostrostřelci z Mezné sešli 
u pomníku padlých v 1. světové 
válce. 

Z této obce padlo 22 mužů. 
Přítomní si tím připomněli Den 
válečných veteránů, který připa-
dá na 11. listopad. V tento den 
v roce 1918 nastalo příměří 1. 
světové války. Ostrostřelci u po-
mníku zapálili svíčku a položili 
květiny. O hodinu dříve jejich tři 
zástupci také položili květiny a 
zapálili svíčku ve Hřensku u po-

mníku na Janovské vyhlídce. Ve-
čer v „Kulturáku přijali do svých 
řad nového člena.
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V pátek 22. listopadu zorga-
nizovalo hřenské zastupitel-
stvo autobusový výlet do Žer-
noseckého vinařství s r.o.

Zúčastnilo se ho 50 zájemců. 
První písemná zmínka o pěsto-
vání révy vinné a výrobě vína 
v okolí obce je z poloviny 11. 
století.  Tisíciletá tradice je dů-

kazem toho, že zde jsou v okolí 
Brány Čech (Porta Bohemica) 
velmi vhodné podmínky pro 
pěstování vinné révy. Odrůdy 
na výrobu bílých vín tvoří 80% 
rozlohy vinice. Ochutnali jsme 
Müller Thurgau, Rulandské bílé, 
Sauvignon, Tramín, Mopr, So-
laris, Svatovavřinecké a Pinot 

Noir. Součástí ochutnávky byl 
bohatý raut tvořený různými 
druhy sýrů, masem, paštikou, 
sladkostmi, ovocem a zeleni-
nou. Ochutnávka trvala až do 
22. hodiny a na závěr bylo mož-
né si zakoupit vína dle vlastního 
výběru.

Ná�š�ě�� 
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