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5/HASl(I 
HASIČI ZE HŘENSKA 
ZASAHOVALI ... 
Hřenské hasiče zaměstnaly 

popadané stromy, 
záchranné akce i úklid. 

V sobotu 4. července léto ko
nečně přijelo i na Meznou. 

Ne to skutečné, ale symbolické. 
Představovala ho Bára od Hrd
ličků. Dopoledne parta chlapů 
připravila oba stany a sezení pro 
účastníky, včetně ohniště na opé
kání vuřtů. Kolem půl šesté se 
začali trousit první návštěvníci, 
kterých se nakonec sešlo kolem 
šedesáti, možná i o něco více. 
Léto přijelo na svém slunečním 
voze, které táhl neobvyklý slu
neční potah. Krátce ho přivítal 
zástupce osadního výboru Jirka 
Havlák a také starosta obce Hřen-

6/TURISMUS S/KULTURA 
DĚČÍNŠTÍ PLÁCKAŘI PO PROHLÍDKA PRAHY 
ROCE OPĚT VE HŘENSKU ,,MEZENSKÝMI" 

Členové klubu DC Pláckaři Mezenští se vypravili na 
94 uskutečnili tradiční pochod prohlídku Prahy, která zatím • 
soutěskami ve Hřensku. není zaplněná turisty. 

Léto je už i na Mezné 
sko JUDr. Zdeněk Pánek. Slunce 
podělilo všechny přítomné děti 
nejrůznějšími bonbóny a ty jim 
byly k dispozici po celou dobu 
setkání. Oslava pokračovala do 
pozdních nočních hodin, kdy 
se zapojili ~ procházející turisté. 
Sdělovaly se zkušenosti ohledně 

vyrovnání s koronavirem, opé
kaly se vuřty, zkrátka všichni byli 
rádi, že mohou být spolu. Všem 
se oslava líbila. Děkujeme spon
zorům, kteří poskytli část občer
stvení. Další setkání se uskuteční 
5. září opět u „ Kulturáku". 

• pokralování na straně 3 

UPOZORNĚNÍ 

Odvoz plastového 
odpadu na Mezné 
Plastový odpad z Mezné bude odvážen 
každé ponděl í ráno zaměstnanci obce. 
Pytle s plastovým odpadem odnášejte 
ke kontejnerům u autobusové zastávky 
na Mezné pouze v neděli večer! 

Distribuce pytl ů na plasty - pan Havlák 
tel. 605 735 242 

nebo je možné si pytle na plasty 
vyzvednout na Obecním úřadě Hřensko. 



Vážení spoluobčané, 
v minulém čísle našeho zpravo

daje jsem vás podrobně seznámil, 
jaké kroky musela naše radnice 
učinit, abychom mohli turistic
kou sezonu ve Hřensku zahájit. 
Byť se tak vlivem pandemie koro
navíru stalo až dne 16. května t. r., 
již dnes mohu s určitostí říci, že 
touto skutečností budeme po její 
dobu, tedy až do počátku měsíce 
listopadu t. r., výrazně finančně 

postižení. Jde o fakt, s nímž musí
me se vší zodpovědností pracovat 
a činit takové kroky a rozhodnutí, 
aby chod obce byl plnohodnotně 
zabezpečen a finanční závazky 
vůči všem jejím zaměstnancům 
nebyly narušeny. Je totiž třeba vi
dět, že v porovnání s minulou se
zonou ke konci měsíce června na
šimi soutěskami prošlo o 100 tisíc 
méně návštěvníků. Je tak zřejmé, 
že propad finančních příjmů pro 
obec bude velký, v současné době 
jíž šestimilionový. 
Přes uvedené nelze nepracovat 

na projektech dříve přijatých a 
realizovat vše potřebné, co naši 
o_bec může do budoucna ještě více 
zviditelnit. Pro nás vyznívá příz-

nivě, že Magistrát města Děčína, sledovat j eho výmalba a oprava lé dvě lávky, které by měly být 
stavební odbor, oddělení památ- kůru, kam budou na podzim t. r. shodným způsobem opraveny v 
kové péče, svým závazným sta- instalovány varhany, j ejíchž ge- r. 2022. Tím dojde ve Hřensku k 
novískem ze dne 5. června t.r. dal nerální oprava ve Valašské Bys- opravě všech pěti lávek takovým 
jasné stanovisko a zadal konkrét- třici úspěšně pokračuje. technologickým a progresivním 
ní podmínky, jak máme postupo- Před několika dny jsem ofici- způsobem, který může být vzo
vat při opravě našeho kostela a álně převzal generální opravu rem pro ostatní obce nebo města. 

,,posvětil" nám tak projektovou našich dvou lávek ve Hřensku a • Na závěr bych vás chtěl ínfor-

dokumentaci Jo- OBEC H Rv ENSuo zcela odpovědně movat o tom, že dne 16. června 
hany Polákové. ft mohu konstato- t.r. naši obec navštívila čtveřice 
Již v době za dání vat, že zadané senátorů z Výboru pro územní 
tohoto projektu dílo bylo rea- rozvoj, veřejnou správu a životní 
byla Irena Kle- lízováno velmi prostředí, v čele s místopředsedou 
palová, pracov- úspěšně. Je dob- Senátu Janem Horníkem. Tuto 
nice památkové ré, že pro případ delegací jsem seznámil s historií 
péče, osobně v zvýšené hladiny naší obce, nastínil jím specifikací 
kostele přítom- Kamenice může turistického ruchu v soutěskách 
na a mohla tak být v krátké době a přímo v areálu kostela pak s 
reagovat na 
naší představu, 

jakým způso

bem a světel

nou technologií 
chceme hřenský kostel osvítit. 
Věřte, že až se tak stane, budete 
spokojeni. Naší snahou tedy je, 
aby první etapa jeho elektrifikace 
- položení nové kabeláže - byla 
završena nejdéle do konce měsí
ce srpna t.r. Pokud nám finance 
dovolí, pak by měla okamžitě ná-

postranní zá- našimi záměry a představou, jak 
bradlí zvednuto náš kostel chceme rekonstruovat. 
do horizontální 
polohy, které tak 
nevytvoří zábra

nu pro možné plovoucí překážky 
a zamezí jejich možnou devas
taci. Již v současné době máme 
zpracován projekt na shodnou 
opravu v pořadí třetí lávky, která 
bude zrekonstruována příští rok. 
Současně jsem zadal vyhotovení 
projektové dokumentace na z by -

Jejích nevšední zájem o celkové 
dění v naší obci a ocenění našeho 
snažení zvelebovat ji, j e důkazem 
toho, že společné setkání s repre
zentanty Senátu bylo užitečné a 
pro Hřensko přínosné. 

Ať jste zdraví, máte se rádi a 
jste spokojeni. 

JUDr. Zdeněk Pánek, 
starosta 

Alena Pačáková, Matyáš Buryánek, Matouš Houska, Leoš Jilich, 
Kryštof Bouša, Tomáš MUiier, Květa Hrušková, David Tran, 

Lubomír Paroha, Hana Holanová, Robert Sallmann, Marti_n Křížek 

Jan Havel 



S ohledem na mimořádnou situaci v měsících březen až květen;spojenou s COVID-19, poblahopřá l pan starosta paní Ivaně Stárkové a panu Richardu Herainovi k jejich významnému životnímu 
jubileu až v měsíci červnu. 

Léto je už i na Mezné 



Z bloku Obecní Policie Hřensko 

Nerespektují dopravní znače
ní 

Dne 28. května se hlídka Obec
ní policie Hřensko zaměřila na 
kontrolu dodržování zákazu jíz
dy v protisměru jednosměrné 
komunikace vnitřního Hřenska. 
Zjištění hlídky OP Hřensko bylo 
katastrofální. S takovou ignoran
cí zákazové značky, která spočívá 
v zákazu jízdy v protisměru, se 
hlídka OP Hřensko dlouho ne
setkala. Tomuto nešvaru ze stra
ny řidičů bude věnována zvý
šená pozornost hlídky OP. Poté 
bude následovat nekompromisní 
sankce. 

Nepořádek 

Dne 9. června při kontrole 
veřejného pořádku hlídka OP 
Hřensko zjistila velký nepořádek 
v prostoru mezipásma. Hlídka 
ihned kontaktovala pracovníka 
úklidové čety obce Hřensko a ten 
nepořádek operativně uklidil. 

Opilá žena si ustlala v čekárně 
autobusu 
· Dne 11. června v 10.00 byla 

hlídka OP Hřensko upozorněna, 

že jakási osoba leží na lavičce v 
čekárně autobusu na nábřeží. 

Při bližším ohledání hlídka OP 
Hřensko zjistila, že osoba je při 
vědomí, avšak s hlídkou OP 
Hřensko odmítala komunikovat 
a důvodem byla její silná opilost. 
Dále byla osoba částečně zaklí
něná polovinou těla mezi če

kárnou a lavičkou pro cestující. 
Následkem toho jí začala mod
rat polovina těla. Hlídka OP za 
pomocí občanského aktivu ženu 

v období od 27. května do 27. června 2020 
ze zaklínění vyprostila a přivola

la jí rychlou záchrannou pomoc 
ke zjištění, zda žena nemá nějaké 
další zdravotní problémy. 

Vloupání do objektu 
Dne 14. června bylo hlídce OP 

Hřensko nahlášeno vloupání do 
objektu č.p. 11 na Mezné. Dle 
tvrzení oznamovatele došlo k 
ulomení visacího zámku od 
sklepních prostor. Zde neby
lo nic odcizeno a ani zničeno. 
Vzhledem k zanedbatelné ško
dě a přání oznamovatele nebyla 
dále tato událost nikde hlášena. 

Reklamní cedule na komuni
kaci 

V poslední době se objevil na 
úseku veřejného pořádku další 
nešvar, a to umísťování reklam
ních cedulí v profilu komunika
ce a na chodnících, kde závaž
ným způsobem ohrožují ostatní 
účastníky · silničního provozu, 
včetně chodců. Ani tento nezá
konný stav nebude tolerován a 
jeho porušení bude kvalifiko
váno jako zábor veřejného pro
stranství tak, jak bylo hlídkou 
OP zjištěno dne 15. června na 
několika místech v obci. Také 
hlídka OP oznámila na obec 
formou ÚZ nepovolené a neza
placené reklamy na určité provo
zovny v obci. 

Vozidlo vykazuje znaky vra
ku 

Dne 19. června obdržela hlídka 
OP Hřensko podnět k řešení vo
zidla Mercedes Vito, který patří 
obchodníkovi, který podniká v 

centru obce Hřensko a toto vo- přijíždějící vozidla a poté v místě 
zidlo vypadá velice nevzhledně, kyvadlově řídila dopravu. 
je nepojízdné a vykazuje zna-
ky vraku. Vzhledem k tomu, že Vrak vozu tvořící neoprávně
majitel vozu je na dovolené ve ný zábor pozemku obce Hřen
Vietnamu, tak hlídka OP netrpě- sko 
livě očekává jeho návrat, aby mu Dne 24. června provedla hlíd
mohla učinit výzvu k odstranění • ka OP Hřensko na žádost obce 
tohoto vozu z obce Hřensko. • Hřensko fotodokumentaci vra-

ku vozu stojícího v intravilánu 
Skrývající se řidič hasičárny a předala jí na obec 
Dne 21. června řešila hlídka OP Hřensko. 

Hřensko neoprávněné parková
ní černého vozu BMW na parko
višti obce Hřensko vedle domu 
č.p. 105 a to ve velmi napjaté 
situaci, kdy se k vozidlu přihlásil 
vietnamský řidič z blízkého ob
chodu, který nám od včera až do 
teď zapíral, že zde vůz zaparkoval 
na boxu, který mu nepřísluší, re
spektive se k vozidlu nepřihlásil 

jako řidič přestupce. Toto učinil, 
až když hlídka OP začala prová
dět fotodokumentaci přestupku 
k projednání před správním or
gánem. Hlídka OP ihned vyzvala 
jménem zákona řidiče vozidla 
k přeparkování vozu a uvolně

ní parkovacího boxu pro řidiče, 
který jej má zaplacený a tím k 
užívání na omezené období. 

Pád stromu na komunikaci 
Dne 21. června hlídka OP 

Hřensko informovala místní 
jednotku SDH o tom, že pod 
Mezní Loukou spadl strom na 
vozovku a úplně přerušil provoz. 
Vzhledem k tomu, že se zbytek 
větví zaklínil do druhého stromu 
a hrozil jeho pádem, musel být i 
tento odstraněn. Hlídka OP po 
celou dobu v místě usměrňovala 

Dopravní nehoda 
Dne 25. června došlo v místě 

nábřeží k dopravní nehodě, kdy 
polský řidič vozidla Houda Civic 
odbočoval vlevo a srazil se s vo
zidlem, které jej zrovna předjíž
dělo. Na vozidle Honda vznikla 
větší škoda, proto byla na místo 
přivolána PČR- dopravní neho
dy k vyšetření události. Ke zra
nění osob nedošlo. 

Olej na mostě 
Dne 27. června byla hlídce OP 

Hřensko nahlášena velká olejová 
skvrna od neznámého původce. 
Na místo v prostoru nábřeží byla 
ihned přivolána jednotka SDH 
Hřensko, která olejovou skvrnu 
zlikvidovala sorbentem. 

Denní činnosti 
Po celé období strážníci OP ře

šili přestupky v dopravě v celém 
katastru obce, včetně oznámení 
dopravních přestupků správní
mu orgánu, zábory veřejného 
prostranství, kontrolu pořádku v 
obci a další činnosti vyplývající z 
jejich oprávnění. 

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil 

----- - ---- -----

: UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY 
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 pouze v neděli večer! 
Distribuce pytlů na plasty- pan Havlák tel.: 605 735 242 

nebo je možné si pytle na plasty vyzvednout na Obecním úřadě Hřensko. 



Likvidace ropné skvrny po dopravní 
nehodě motocyklu jednotkou SDH Hřen
sko v sobotu dne 27.6.2020 na mostě přes 

řeku Kamenice ve Hřensku na nábřeží. 

Hasiči ze Hřenska zasahovali ... 

Tonoucí v Labi: 27.6. krátce před polednem vyjížděli hasiči k záchraně tonoucích osob na 
Labi pod přívozem do Dolního Žlebu. Muž a žena jeli na kanoi, která se s nimi zvrhla u přívozu . 
Hasi či ze Hřenska je našli při levém břehu cca 800- 1000 m pod přívozem a okamžitě nasměro

vali záchranný člun a ZZS na místo události. Posádka záchranného člunu dorazila na místo velmi 
brzy a dopravila oba na přistávací plochu přívozu, kde jsme již čeka li s posádkou zdravotníků . 

Těm jsme oba trosečníky předali do péče. Je téměř jisté, že oběma č lenům posádky převržené 
lodě velkou měrou k záchraně života přispělo to, že měli na sobě PLOVACÍ VESTY. Proto připomí
náme, myslete na bezpečnost svoji a svých blízkých nejen u vody. 

Pokousané dítě 
, Dne 28.6. ve večerních hodi

nách, při návratu z nezásahové 
činnosti, byli hasiči při průjez
du Mezní Loukou svědky udá
losti, kde jeden ze dvou neza
jištěných psů pokousal malého 
chlapce na dětském hřišti vedle 
parkoviště u Fořta. 

Na místě již zasahoval vrtulník 
LZS, pozemní posádka ZZS a 
Policie ČR. 

Po dohodě se zdravotníky a 
policisty pomohli hasiči jedno-

ho ze psů, který na místě stále 
pobíhal, nasměrovat k vozidlu, 
které pro něj dorazilo. Posád
ku vozidla si převzala policie k 
šetření. Hasiči po konzultaci se 
zdravotníky nabídli rodičům 

odvoz za chlapcem do nemocni
ce, protože ti byli z celé situace 
velmi rozrušeni, což je pocho
pitelné. Vrtulník s chlapcem 
nemohl níkoho z rodičů vzít na 
palubu z kapacitních i časových 
důvodů. 



Děčínští Pláckaři opět po roce ve Hřensku 
V sobotu 4. července 2020 

uskutečnili členové klubu DC 
Pláckaři 94 již tradiční pochod 
soutěskami ve Hřensku. 

Celkem 25 členů klubu a jejich 
rodinných příslušníků mělo sraz 
u Hotelu Mezní louka a kaňo
nem sešli do údolí Kamenice, 
kde absolvovali jízdu Divokou 
a Edmundovou soutěskou kom
binovanou s pěším pochodem. 
Součástí bylo i malé občerstvení, 
které zajistil prezident klubu a 
starosta obce JUDr Zdeněk Pá
nek. Zdeněk Pánek se ujal i role 
průvodce a poutavými infor
macemi o historii a současnosti 
soutěsek zpestřil tuto zdařilou 
akci. 
Zpáteční cestu ze Hřenska na 

Meznou ke svým zaparkovaným 

vozidlům .absolvovali Pláckaři ným pozitivním hodnocením. 
místním turistickým vláčkem Pláckaři vyjadřují tímto dík a 
s hrdým názvem „Hřenský ex- uznání Zdeňku Pánkovi a všich
pres", což se setkalo se všeobec- ni se již těší na pokračování tra-

dice v roce 2021. 
Za výbor klubu DC Pláckaři 94: 

Dr. Oldřich Kubec, 
Ing. Pavel Sukdol 

Likvidace padlého stromu pod Mezní Loukou jednotkou SHD Hřensko dne 21. června 2020. V místě řeši la složka Obecní policie Hřensko dopravu a to kyvadlově. 



Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 22. června 2020 od 16 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku 

Usnesení č. 148/6/2020: Za- čáková, RNDr. Lubomír Paroha 
stupitelstvo obce Hřensko určuje Proti: O 
ověřovateli zápisu pana RNDr. Zdrželi se: O 
Lubomíra Parohu a pana Ro
mana Pluháčka a zapisovatelkou 
paní Martinu Dvořákovou. 

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo
liga, Roman Pluháček, Alena Pa
čáková, RNDr. Lubomír Paroha 

Proti: O 
Zdrželi se: O 

Usnesení č. 149/6/2020: Zastu
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
následující program zasedání. 

1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu a 

zapisovatele 
3. Schválení programu jedná

ní 
4. Schválení zápisu z jednání 

zastupitelstva 
5. Účetní závěrka za rok 2019 
6. Projednání a schválení návr

hu závěrečného účtu obce Hřen
sko za rok 2019 

7. Zpráva o výsledku přezkou
mání hospodaření obce Hřensko 
za rok 2019 

8. Rozpočtové opatření 

č.3/2020 

9. Zpráva o činnosti OP za rok 
2019 

10. Zpráva velitele JSDH obce 
za rok 2019 

11 . Zpráva o činnosti osadního 
výboru za rok 2019 

12. Smlouvy 
13. Záměry 
14. Různé 
15. Závěr 
16. Diskuze s občany 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo
liga, Roman Pluháček, Alena Pa
čáková, RNDr. Lubomír Paroha 

Proti: O 
Zdrželi se: O 

Usnesení č. 150/6/2020: Za
stupitelstvo obce Hřensko schva
luje účetní závěrku za rok 2019, 
jež tvoří nedílnou součást zápisu 
ze zasedání zastupitelstva. 

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-

Usnesení č. 151/6/2020: Za
stupitelstvo obce Hřensko schva
luje závěrečný účet obce Hřensko 
za rok 2019, jež tvoří nedílnou 
součást zápisu ze zasedání zastu
pitelstva, bez výhrad. 

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo
liga, Roman Pluháček, Alena Pa
čáková, RNDr. Lubomír Paroha 

Proti: O 
Zdrželi se: O 

Usnesení č. 152/6/2020: Zastu
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 3/2020, 
jež tvoří nedílnou součást zápisu 
ze zasedání zastupitelstva obce 
Hřensko. 

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo
liga, Roman Pluháček, Alena Pa
čáková, RNDr. Lubomír Paroha 

Proti: O 
Zdrželi se: O 

Usnesení č. 153/6/2020: Za
stupitelstvo obce Hřensko bere 
na vědomí zprávu velitele Obec-

ní policie Hřensko za rok 2019, čáková, RNDr. Lubomír Paroha 
která je nedílnou součástí zápisu Proti: O 
ze zasedání zastupitelstva Obce Zdrželi se: O 
Hřensko. 

Výsledek hlasování: Usnesení č. 156/6/2020: Zastu
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, pitelstvo obce Hřensko schvalu

Bc. Robert Mareš, Miroslav Srno- je prodej pozemku st.p.č . 254 o 
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-• výměře 161 m2, jehož součástí 
čáková, RNDr. Lubomír Paroha je stavba čistírny odpadních vod 

Proti: O č.p. 171 (stavba technického vy-
Zdrželi se: O bavení), vč. výústní kanalizace 

ČOV o celkové délce 18,53 m, a 
Usnesení č. 154/6/2020: Zastu- pozemku p.p.č. 366/11 o výměře 

pitelstvo obce Hřensko bere na 
vědomí zprávu velitele Jednotky 
dobrovolných hasičů obce Hřen

sko za rok 2019, která je nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo
liga, Roman Pluháček, Alena Pa
čáková, RNDr. Lubomír Paroha 

Proti: O 
Zdrželi se: O 

227 m2 odděleného z pozemku 
p.p.č. 366/10 dle geometrického 
plánu pro rozdělení pozemku č. 
639-052/2017 Ing. Aleny Pod
razké, vše zapsáno v katastru 
nemovitostí pro katastrální úze
mí Hřensko a související kanali
zaci o celkové délce 4.985,13 m, 
vodovodní přípojky o celkové 
délce 17,44 m, odvětrací potrubí 
o celkové délce 229,7 m a 10 čer
pacích stanic odpadních vod, vč. 

přípojek NN a ovládacích kabelů 

Usnesení č. 155/6/2020: Zastu- o celkové délce 534,3 m, ve pro
pitelstvo obce Hřensko bere na 
vědomí zprávu o činnosti osad
ního výboru za rok 2019, která je 
nedílnou součástí tohoto zápisu. 

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-

spěch kupující společnosti Seve
ročeská vodárenská společnost, 

a.s., sídlo Teplice, Přítkovská 

1689, IČ:49099469 za kupní cenu 
ve výši 1.013.000,- Kč a pověřu

je starostu obce podpisem kupní 
smlouvy. 

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo
liga, Roman Pluháček, Alena Pa
čáková, RNDr. Lubomír Paroha 

Proti: O 
Zdrželi se: O 

Usnesení č. 157/6/2020: Za
stupitelstvo obce Hřensko ruší 
usnesení č. 122/12/2019 ze dne 
11. prosince 2019 a schvaluje 
ceny jízdného na turistickou lo
dičkovou přepravu v Soutěskách 
a parkovné pro rok 2020 dle ce
níku, jež tvoří nedílnou součást 
zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo
liga, Roman Pluháček, Alena Pa
čáková, RNDr. Lubomír Paroha 

Proti: O 
Zdrželi se: O 

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta 
Bc. Robert Mareš, místostarosta 



Prohlídka Prahy „ Mezenskými" 

V sobotu 13. června jsme se 
rozhodli využít toho, že Praha 
není v současné době přeplně
na turisty a tak se nás třináct 
rozhodlo věnovat celou sobotu 
prohlídce Prahy. 

Hlavním organizátorem byl Mi
rek Smoliga, který nás překvapil 
tím, že při prohlížení některých 

míst vše doplnil hudební na
hrávkou. Začali jsme prohlídkou 
Pražského hradu. Navštívili jsme 
Katedrálu sv. Víta, která stojí na 
hrobu sv. Václava, patrona čes
kých zemí, Vladislavský sál, kde 
pod krouženou klenbou se volí 
president naší země a udělují se 
zde presidentská 

1 

Ve vedlejší místnosti jsou umístě- krásným počasím skončilo. Strhl 
ny kopie korunovačních klenotů. se veliký liják doprovázený bouř
Navštívili jsme také Zlatou ulič- kou a blesky. To trvalo delší dobu, 
ku, která ukazuje, jak probíhal ži- kterou jsme přečkali jednak pod 
vot obyčejných lidí - báby koře- klenbou Karlova mostu a pozdě
nářky, zlatníka, dílnu alchymistů, ji pod Staroměstkou mosteckou 
příbytek vojáků a další. Na oběd věží. Po dešti jsme se rozdělili. 

jsme zašli na Strahovské nádvo- Část pokračovala na prohlídku 
ří, odkud byl nádherný pohled Tančícího domu a část spěchala 
na červené střechy Malé Strany. na vlak domů. Rychlík však ujel a 
Další v pořadí byla Petřínská roz- tak jsme domů jeli společně. Ne
bledna. Odtud jsme sešli k Vltavě být deště v závěru, tak celá pro
a přes Kampu, kde naše štěstí s hlídka byla nad naše očekávání. 
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