
8 / OSLAVY
 

Historie příjezdu a 
odjezdu léta z Mezné

Již od roku 2009 se staly 
symbolickými oslavy léta na 
Mezné.

5 / HASIČI
 

HasiČi zasaHoVali...
Hřenské hasiče zaměstnaly  

hlavně noční výjezdy ke spad-
lým stromům, ale i pomoc 
zraněným a požár podrostu.

3 / HISTORIE
 

unikátní nález 
V kostele

Při rekonstrukci podlahy 
kostela řemeslnící nalezli no-
viny z meziválečného období.
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OBEC HŘENSKO

na zasedání zastupitelstva obce Hřensko
v pondělí 21. září 2020 od 16.00
v zasedací místnosti oÚ ve Hřensku

POZVÁNKA

Hlavní nápor turistů s koncem letních 
prázdnin polevil a propad návštěvnosti 

soutěsek činí přibližně 100 000 lidí.
přesto je ekonomická situace obce dobrá.

Do Kamenice se vrátí rybí skenner
S blížícím se obdobím tahu 

lososů se do Kamenice ve Hřen-
sku vrátí rybí skenner. 

Umísťován je do toku řeky v ob-
lasti před bývalým sídlem skalní 
čety (tedy mezi hotelem Praha a 
požární zbrojnicí). Součástí za-
řízení je naváděcí zařízení, které 
má za úkol vracející se rybu na-
směrovat do skenneru, který její 
průchod zdokumentuje. 

Pro ekosystém říčky Kameni-
ce současně začíná velmi citli-
vé období, kdy se dospělí lososi 
pokusí naklást a oplodnit jikry 
v přední části Edmundovy sou-
těsky, v úseku, který v současné 
době končí právě jezem Edmun-
dovy soutěsky. Strážci přírody se 
proto tradičně více zaměřují na 
dodržování zákazu vstupu do 
klidových území mimo značené 
turistické cesty, ale také na dodr-
žování pravidel ze strany rybářů, 
kteří v tomto období např. nesmí 

lovit v oblasti soutoku Kamenice 
a Labe.  

Kolik lososů se vrátí, je každo-
ročně nejisté. V loňském roce jich 
bylo zaznamenáno pět, letošní 
rok by mohl být úspěšnější, po-
kud jak Kamenice, tak i Labe po-
vedou dostatek vody. Zkušenost 
ukazuje, že deštivé a chladnější 
podzimní období lososům vyho-
vuje více, v takovém případě se 
jich vracejí nižší desítky kusů. Le-
tos nepochybně sehraje svou roli 

i stav rybích přechodů u jezu v 
německém Geesthachtu, který je 
jedinou příčnou překážkou mezi 
Zdymadlem ve Střekově a ús-
tím Labe do Severního moře. Ze 
dvou tamních rybích přechodů 
loni jeden byl nefunkční zcela a 
druhý bohužel jen omezeně. Pře-
jme lososům, aby tuto překážku 
letos překonali, vyhnuli se všem 
rybářským návnadám a úspěšně 
doputovali až do Kamenice v co 
nejhojnějším počtu. 

Jeden z lososů, kteří se v minulosti vrátili do přítoků Labe v Českosaském Švýcarsku 
(foto z kontrolního odlovu na říčce Lachsbach u Bad Schandau, losos byl opět vrácen do vody). 

                            Foto: Tomáš Salov
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Vážení spoluobčané, 
realita je skutečností. V době, kdy 

se vám svěřuji s vlastními postřehy 
za uplynulý měsíc, musím konstato-
vat, že hlavní nápor turistů, přijíž-
dějících do Hřenska, je při vnímání 
konce prázdnin již završen. Snad 
„babí léto“, které každoročně v této 
době „přichází“, bude pro nás pří-
znivé natolik, že jak tuzemští, tak 
zahraniční návštěvníci si najdou 
cestu do našich soutěsek, které jsou 
i v této době krásné. Rovněž v sou-
časné době registrujeme propad v 
jejich návštěvnosti, jenž představuje 
kolem 100 000 turistů, což je číslo, s 
nímž jsme naši sezonu, v porovnání 
s minulým rokem, zahajovali. 

Přesto současná ekonomická 
situace obce je natolik dobrá, že 
můžeme razantně přikročit k za-
vršení předsevzatých úprav našeho 
kostela, které jsem vám v minulém 
vydání zpravodaje nastínil. Firma 
Vladimíra Zdeňka ukončila tamní 
elektroinstalaci a nyní jen očekává-
me, kdo zvítězí ve výběrovém řízení 
zaměřeném na volbu svítidel a jejich 

instalaci do interiéru kostela, včetně 
jeho vnějšího osvětlení. Tohoto vítě-
ze budeme znát v polovině měsíce a 
pak je na zastupitelstvu, aby mohl 
být stvrzen na řádném zasedání, 
které plánujeme uskutečnit ve 39. 
týdnu t.r. Firma 
Václava Kučery 
v kostele završi-
la opravu kůru, 
konkrétně jeho 
zábradlí a pod-
hledu, jenž byl 
zbroušen a dle 
potřeby vykyto-
ván a vyspraven 
dřevními prvky 
tak, aby násled-
ně mohl být na-
třen do původní 
podoby. I s touto 
prací jsem velmi spokojen. Protože 
při rekonstrukci podlahy kůru, kde 
budou umístěny varhany, bylo zjiš-
těno částečné poškození (hniloba) 
konce nosných trámů, operativně, v 
souladu se vzneseným požadavkem 
na jejich opravu, byla oslovena fir-

ma ing. Václava Baňky, který v ná-
vaznosti na schválený postup prací, 
vydaný Magistrátem města Děčín, 
stavebním úřadem, oddělením pa-
mátkové péče, konkrétně její pracov-
nicí Irenou Klepalovou, již tak v po-

žadované kvalitě 
učinil. Současně 
byl zmíněným 
m a g i s t r á t e m 
schválen postup 
a způsob opravy 
sakristie, která je 
v totálně zane-
dbaném stavu a 
vyžaduje nutný 
stavební zásah. 
Rovněž již za 
několik dní by 
měla do kostela 
nastoupit skupi-

na restaurátorů, vedená Danielem 
Zillichem, která má do konce tohoto 
měsíce provést jeho výmalbu, o kte-
ré jsem se rovněž v minulém vydání 
zpravodaje zmiňoval. Jak sami vi-
díte, vynakládáme veškeré úsilí za-
měřené k tomu, abychom na první 

adventní neděli mohli společně spat-
řit v plné kráse hřenský kostel, který 
by se měl stát skutečně důstojným 
reprezentantem naší obce.

Mohu vás potěšit i dalším pozitiv-
ním zjištěním, které spočívá v tom, 
že jsme uspěli se svou žádostí poda-
nou počátkem t.r. na Ministerstvo 
obrany České republiky. Příslušným 
odborem bylo v těchto dnech sděle-
no, že nám byla přiznána finanční 
dotace ve výši 160 503 Kč, určená 
z „Programu Zachování a obnova 
historických hodnot I“, konkrét-
ně na opravu pomníku obětem 1. 
světové války na Mezné. Finanční 
spoluúčast obce bude představovat 
pouze 40 126 Kč a k vlastní opravě 
pomníku dojde v průběhu příštího 
roku. Těšme se na to, až toto dílo 
bude završeno a naše obec se bude 
moci pyšnit důstojným postojem a 
vztahem k hodnotám našich před-
ků. Jsme zodpovědní za to, abychom 
tak činili.

Ať jste zdrávi, máte se rádi a jste 
spokojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

OBEC HŘENSKO

N���zenin�
� září

n���zenin� �����í
zdeňka rajmanová, otmar rolínek, jiří lang, roman pluháček, daniela klímová, 

Martin dařbujan, Vladimír Barančík, karel loun, lubomír toušek, Vlastimil pačák, 
jiří neuman, petr ihnaťuk, tereza pavlíková, petr Mejtzký, petr salač, jan Vojtíšek,

Vladislava trázníková

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



Unikátní nález
v kostele

Na konci měsíce srpna našel 
pracovník, který se podílí na 
rekonstrukci hřenského koste-
la, výjimečný nález. 

Při bourání podlahy na kůru 
byly nalezeny zbytky novin růz-
ného data, ale stejného názvu a 
to Polední noviny- jejich odpo-
lední vydání. První zbytek, kte-
rý je značně poškozen, pochází 
z 18. srpna 1926 a druhý dvojlist 

je z 23. března 1928. Jeho obsa-
hem jsou články zaměřené na 
trestnou činnost a dramatické 
aktuality ze světa např. „Svědo-
mí vrahovo“, „Ze soudní síně“, 
„Hrůzy smrti v americkém pod-
mořském člunu“ atd. Na posled-
ní straně, tak jak je to i dnes, 
jsou zprávy ze sportu. Noviny 
budou předány  na Obecní úřad 
Hřensko.



 
 

 

OBCE 

He manov a H ensko  
 

ve spolupráci s  
 

Technickými službami D ín a.s. provedou BEZPLATNÝ 
 

SB R NEBEZPE NÝCH A OBJEMNÝCH ODPAD  Z DOMÁCNOSTÍ 
V sobotu 3. íjna 2020  

nebezpe ný a objemný odpad lze odevzdat pouze osobn  v uvedenou dobu na stanovištích dle níže 
uvedeného harmonogramu: 

 
H ensko 
Náb eží u autobusové zastávky.........................................................................................7:30 – 7:45 
„Ohrada“ ..........................................................................................................................7:50 – 8:30 
U autobusové zastávky „H ensko st ed“ ...........................................................................8:35 – 8:45 
Horní H ensko – u panelák ..............................................................................................8:55 – 9:05 
Mezná – autobusová zastávka ..........................................................................................9:20 – 9:35 
Mezní louka – parkovišt  za hotelem................................................................................9:45 – 10:00 
 
He manov 
Blankartice – oto ka autobusu..........................................................................................10:50 – 11:05 
Blankartice – U Michálk ..................................................................................................11:10 – 11:25 
Fojtovice – U Hor ............................................................................................................11:35 – 11:50 
Fojtovice – p. Okrouhlého .................................................................................................11:55 – 12:10 
Fojtovice – U požární nádrže .............................................................................................12:15 – 12:35 
He manov – U paní Egrové................................................................................................12:40 – 13:00 
He manov – U hospody.....................................................................................................13:05 – 13:25 
He manov – U pana Procházky .........................................................................................13:30 – 13:45 
He manov – U odbo ky na Mlatce ....................................................................................13:50 – 14:10 
 

 
Co lze odevzdávat ?  
Nebezpe né odpady:  nap . zbytky barev, edidla, p ípravky proti šk dc m a na ochranu rostlin, hnojiva a další 
chemikálie, vyjeté motorové oleje, brzdová kapalina (vše v etn  obal ), olejové filtry, zne išt né textilie, 
autobaterie, vybité baterie (mono lánky tužkové baterie..), zá ivky, lednice, televize,…… 
Objemné odpady: nábytek, koberce, aloun ní a také elektronická za ízení, železný šrot, pneumatiky pouze osobní 
bez disku! 

!!! POZOR !!! 
Nelze odevzdávat stavební su , lepenku, eternit, veškeré autodíly, pneumatiky nákladní  

a traktorové, heliové bomby, plynové bomby, bomby na svá ení, vy azené léky!!!  
Odpady nelze na stanovištích voln  odkládat. 
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Ve čtvrtek 20. 8. po poledni došlo 
k úrazu u malé holčičky (cca 5let), ta 
při zastavování výletní loďky prav-
děpodobě vystrčila nešťastně ruku 
a došlo tak k jejímu poranění. Na 
místo vyjeli záchranáři a dobrovol-
ní hasiči. Jednotka pomohla s trans-
portem pacienta s tatínkem k sanit-
nímu vozu. Záchranáři oba převezli 
do děčínské nemocnice. Hasiči dále 
pomohli mamince a jejímu kojenci 
s přesunutím na parkoviště, kde na 
oba už čekala skupinka lidí, se kte-
rou byla rodina na výletě.

Dne 9.8.2020 byl nahlášen požár 
lesního porostu na Suché Kame-
nici. Požár byl nahlášen turisty na 
samém počátku vzniku.Ti se snaži-
li,aby se požár nerozšířil do příjezdu 
hasičů,kteří požár uhasili ručními 
stříkačkami.

Místní hasiči v srpnu vyjížděli celkem 4x ke spadlým stromům přes vozovku a to převážně v 
nočních hodinách.

Hasiči zasahovali...

Foto zásahu hasičů SDH Hřensko v měsíci srpen v místě nábřeží při dopravní nehodě s únikem 
ropných látek. Hlídka  Obecní policie  Hřensko v místě řídila kyvadlově dopravu.

Dne 17.8.2020 byl nahlášen požár lesního porostu mezi Tokání a Rynarticemi. Jednotka hřenských hasičů vyjela k této události. 
Přesné místo vyhledala ve spolupráci se strážci NPČS a začala stavět hadicové vedení a také naváděla ostatní jednotky s policií na místo požáru.



Z bloku Obecní policie Hřensko 
v období od 20. července do 24. srpna 2020

Vloupání
Dne 21. července došlo  v noč-

ních hodinách k pokusu o vlou-
pání do objektu u restaurace 
Falk. Pachatelé byli údajně dva 
a pokoušeli se do objektu do-
stat oknem.  Byli  však vyrušeni 
místním chodcem a utekli směr 
Janov. O této situaci byla vyrozu-
měna Policie ČR.

Ovlivněn alkoholem
Dne 22. července bylo hlídce 

OP Hřensko nahlášeno, že se 
po obci pohybuje muž, zřejmě 
ovlivněn alkoholem  či  jinou 
návykovou látkou. Hlídka OP 
Hřensko dokončila řízení o pře-
stupku v místě úseku Hřensko-
Mezní Louka a přesunula se do 
místa, kde se pohyboval muž. 
Ten na místě vykřikoval svoje 
jméno, kterému vůbec nedělal 
čest. Hlídka OP muži doporučila 
jiný region. Na to odpověděl, že 
tedy jede na Vysokou Lípu.

Opřená kola o fasádu kostela-
nepřijatelné

Dne 23.července hlídka OP  
důrazně vyzvala všechny držitele 
kol, aby je odstranili z blízkos-
ti kostela. Tím, že zde byla kola 
umísťována  uživateli bezpro-
středně u fasády, docházelo k 
jejímu neúmyslnému poškozo-
vání. Hlídka OP touto výzvou 
ukončila jakékoliv umísťování 
předmětů do blízkosti fasády. 
Denně v tomto místě probíhají 
ze strany strážníků kontroly.

Neochota platit útratu
Dne 28. července byla hlídka 

OP přivolána k hotelu Klepáč, 
kde byla obsluhou restaurace 
požádána o pomoc ve věci neo-
choty konzumentek, hovořících 
anglicky , zaplatit útratu bez uve-
dení důvodu, jak tvrdil personál. 
Za přítomnosti ochotného tlu-
močníka do anglického jazyka 
konzumentky změnily názor a 
útratu vyrovnaly.

Neochota platit za službu
Dne 3. srpna požádala o po-

moc obsluha parkoviště nábřeží 
ve věci neochoty turisty ze  SRN 
zaplatit za použití toalety a par-
kovací plochy. Hlídka OP se 

na místo přesunula za použití 
výstražného zařízení  a vše zá-
kazníkovi vysvětlila.Ten otočil 
a poplatky za poskytnuté služby 
vyrovnal.

Zelená vlna
Dne 9.srpna provedla hlídka 

OP Hřensko zelenou vlnu v po-
době řízení dopravy  požárním 
vozidlům  SDH Hřensko k likvi-
daci požáru v místě  na  Suché 
Kamenici.

Vykradené vozidlo
Dne 11. srpna bylo vozidlo 

stojící v zákazu,  úsek Hřensko-
Mezní Louka, vykradeno dosud 
neznámým pachatelem. U vo-
zidla bylo vyražené přední sklo.  
Na místo byla přivolána hlídka 
Policie ČR k zadokumentování 
události s následným  zahájením 
pátrání po pachateli.

Pokus o odvoz kamenů
Dne 13. srpna oznámila spolu-

majitelka objektu Wedlich, že z 
jejich zbořeniny u Labe nakládá 
cizí osoba pískovcové  kameny. 
Hlídka OP se ihned  dostavila 
na místo a zjistila, že zde muž 
nakládá do vozidla pískovcové 

kameny. Hlídka OP zablokovala 
sjezd k objektu u Labe a vyčkala 
příjezdu spolumajitelky objektu. 
Do té doby zatím hlídka OP zjis-
tila totožnost osoby a provedla 
fotodokumentaci vozu. Poté  jí 
byla předána totožnost podezře-
lé osoby.

Arogantní osoba domáhající 
se svých práv nevhodným způ-
sobem

Dne 22. srpna v čase 14.15 hod. 
vstoupil do budovy OÚ Hřensko 
muž, který na strážníkovi č. 2003 
požadoval zajištění z neurčitého 
místa v obci parkovací lístek od 
obsluhy parkoviště s údaji, které 
on požadoval. Jaké to byly, není 
známo. Osoba se vyjadřovala 
nekonkrétně, nepředložila hlíd-
ce průkaz totožnosti a hlídce ani 
nechtěl sdělit odkud je. Strážník 
osobu nezjištěné totožnosti pou-
čil, jak se má zachovat a kde uči-
nit oznámení, když mu nebylo 
osobou v podobě obsluhy parko-
viště vyhověno v jeho požadav-
cích na vydání jiného dokladu 
než toho, který dostal.

Parkování na chodníku
Dne 23. srpna v odpoledních 

hodinách řešila hlídka OP Hřen-
sko  parkování dvou vozidel na 
chodníku. Poté hlídka OP učini-
la oběma řidičkám zákonnou vý-
zvu  k odjezdu na plochu mimo 
komunikaci.

Útěkářky opět v akci
Dne 23. srpna požádal o pomoc 

hlídku OP operační PČR Ústí 
nad Labem ve věci pátrání po 
dvou útěkářkách z dětského do-
mova, které byly ve Hřensku na 
výletě se svojí skupinou a jejich 
vedoucím. Hlídka OP se spojila 
s dvěma hlídkami PČR, které 
se zapojily do pátrání po dvou 
děvčatech dle popisu.  Úkoly 
pro hlídky byly operativně roz-
dělovány tak, jak byly získávány 
informace dle jejich pohybu v 
náročném terénu.

Stálá činnost
V minulém období se hlídky 

OP Hřensko zabývaly stálou 
činností a to přesměrování vozi-
del na parkoviště ve správě obce 
Hřensko a řešením přestupků v 
dopravě za nerespektování do-
pravního značení v příkazním 
řízení pokutou.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Poslední prázdninový den začal vydatnými dešti,které opět způsobily potíže s ucpaným korytem potoka Suchá Bělá u Klepáče a na 
parkovišti.Hasiči zde koryto vyčistili,uklidili vozovku a vyčistili silniční kanály.



Usnesení č. 158/8/2020:  Za-
stupitelstvo obce Hřensko určuje 
ověřovateli zápisu pana Bc.

Roberta Mareše a pana Miro-
slava Smoligu a zapisovatelkou 
paní Martinu Dvořákovou.

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav 
Smoliga, Roman Pluháček, Ale-
na Pačáková, RNDr. Lubomír 
Paroha

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 159/8/2020: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
následující program zasedání.

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu a 

zapisovatele
 3. Schválení programu jednání
 4. Schválení zápisu z jednání 

zastupitelstva
 5. Stanovisko obce Hřensko ke 

správní žalobě Ředitelství vod-
ních cest České republiky proti 
Správě Národního parku Čes-
ké Švýcarsko ze dne 29. června 
2020

 6. Stanovisko obce Hřensko k 
dopisu ředitele Správy Národní-
ho parku České Švýcarsko Ing. 
Pavla Bendy ze dne 22. července 
2020

 7. Výjimka z vnitřní organizač-
ní směrnice č. 2/2019 k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsa-
hu a výmalba vnitřních prostor 
kostela

 8. Smlouvy
 9. Záměry
10. Různé
11. Závěr
12. Diskuze s občany
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav 
Smoliga, Roman Pluháček, Ale-
na Pačáková, RNDr. Lubomír 
Paroha

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 160/8/2020:  Za-
stupitelstvo obce Hřensko pod-
poruje záměr Ředitelství vodních 
cest České republiky vybudovat 
v obci Hřensko přístaviště pro 
malá rekreační plavidla.

Schvaluje podpůrné stanovis-

ko ke správní žalobě Ředitelství 
vodních cest České republiky na 
Správu Národního parku České 
Švýcarsko, podané na Krajský 
soud v Ústí nad Labem dne 29. 
června 2020, ohledně vlivu zá-
měru „Přístaviště Hřensko“ na 
předměty ochrany nebo celist-
vost Evropské významné lokali-
ty, Labské údolí, EVL Porta Bo-
hemica a EVL Horní Kamenice, 
jež tvoří nedílnou přílohu zápisu 
ze zasedání zastupitelstva.

Současně pověřuje starostu 
obce Hřensko JUDr. Zdeňka 
Pánka, aby přijaté usnesení pře-
dal k dalšímu využití Ředitelství 
vodních cest České republiky a 
Správě Národního parku České 
Švýcarsko. 

Výsledek hlasování:
Pro: 5 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Miroslav Smoliga, Roman Plu-
háček, Alena Pačáková, RNDr. 
Lubomír Paroha

Proti: 0                     
Zdrželi se: 1 - Bc. Robert Ma-

reš

Usnesení č. 161/8/2020:  Za-
stupitelstvo obce Hřensko bere 
na vědomí dopis ředitele Správy 
Národního parku České Švýcar-
sko Ing. Pavla Bendy v návaz-
nosti na jednání starosty obce 
Hřensko JUDr. Zdeňka Pánka a 
zastupitele RNDr. Lubomíra Pa-
rohy se Správou Národního par-
ku České Švýcarsko konané dne 
2. dubna 2020 v Jetřichovicích 
ohledně situace v soutěskách 
řeky Kamenice a zajištění bez-
pečnosti jejich provozu v násle-
dujících letech.

Bere na vědomí skutečnost, že 
místostarosta obce Hřensko Bc. 
Robert Mareš se osobně nemůže 
zúčastnit vyjednávání se Správou 
Národního parku České Švýcar-
sko ve věci minimalizace rizika 
ohrožení soutěsek, vyplývajícího 
ze současné kůrovcové kalamity, 
a to vzhledem ke střetu zájmů 
a vzhledem k významu provo-
zu soutěsek pro obec Hřensko, 
místní podnikatele a podnika-
tele okolních obcí, se zřetelem 
na zajištění prosperity zdejšího 
regionu.

Současně pověřuje starostu 
obce Hřensko JUDr. Zdeňka 
Pánka a zastupitele RNDr. Lu-
bomíra Parohu jednáním se 
Správou Národního parku České 
Švýcarsko, Ministerstvem život-
ního prostředí, včetně ministra 
životního prostředí, s cílem eli-
minovat možnost přerušení či 
omezení provozu soutěsek z dů-
vodů souvisejících s kůrovcovou 
kalamitou.

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav 
Smoliga, Roman Pluháček, Ale-
na Pačáková, RNDr. Lubomír 
Paroha

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 162/8/2020: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
výjimku z vnitřní organizační 
směrnice č. 2/2019 k zadávání 
veřejných zakázek malého roz-
sahu tak, že výmalbu vnitřních 
prostor kostela lze pořídit přímo 
Danielem Zillichem, Střelnice 

2297, 470 01 Česká Lípa, IČO: 
64660931.

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav 
Smoliga, Roman Pluháček, Ale-
na Pačáková, RNDr. Lubomír 
Paroha

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 163/8/2020: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
výmalbu vnitřních prostor kos-
tela od Daniela Zillicha, Střelni-
ce 2297, 470 01 Česká Lípa, IČO: 
64660931, za celkovou cenu 423 
872, - Kč vč. DPH dle nabídky ze 
dne 5. srpna 2020, jež tvoří ne-
dílnou přílohu zápisu ze zasedá-
ní zastupitelstva.

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav 
Smoliga, Roman Pluháček, Ale-
na Pačáková, RNDr. Lubomír 
Paroha

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 164/8/2020: Za-
stupitelstvo obce Hřensko schva-
luje poskytnutí finančních darů 
třinácti členům JSDH Hřensko 
ve výši 157 000 Kč za mimořád-
nou aktivitu spojenou s činnos-
tí JSDH a účastí na výjezdech v 
období červenec 2019 až červen 
2020 a dále sedmi členům, kte-
ří se v minulých letech aktivně 
zapojovali do činnosti JSDH a 
byli přínosem pro obec Hřensko 
při likvidaci požárů a řešení mi-
mořádných živelních událostí ve 
výši 125 000 Kč, kdy výše daru a 
totožnost obdarovaných je uve-
dena v příloze, jež tvoří nedílnou 
součást zápisu ze zasedání zastu-
pitelstva.

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav 
Smoliga, Roman Pluháček, Ale-
na Pačáková, RNDr. Lubomír 
Paroha

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

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

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 17. srpna 2020 od 16 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku
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Historie příjezdu a odjezdu léta z Mezné
Již od roku 2009 se stala sym-

bolickou tradicí společná osla-
va příjezdu a odjezdu léta z 
Mezné. 

Nejdříve vše probíhalo na au-
tobusové zastávce, kterou jsme si 
v roce 2012 společně, za pomo-
cí obce Hřensko, přestavěli na 
„Kulturák“. Sem jsme soustředili 
všechny společné akce. První tři 
roky tj. 2009-2011 léto předsta-
voval převlečený chalupář Mi-
rek, kterého přivážel další chalu-
pář Láďa. Pro vítání a loučení s 
létem jsme v roce 2012 změnili 
koncepci a výše uvedenou dvo-
jici nahradila ratolest některého 
z obyvatel nebo chalupářů. Pro 
vítání v tomto roce jsme vybrali 
magické číslice 7. den v 7. měsíci 

v  17.hodin.  Léto představovala 
Michalka. V dalším roce, a to 16. 
července, byla létem Karolína. V 
roce 2014 v sobotu 5. července 
přijela na slunečním voze Kate-
řina. Při odjezdu léta byla pro 
děti připravena stezka odvahy. 
Následující rok přivítali Mezňáci  
a loučili se s Michalkou, kterou 
přitáhl na slunečním voze její ta-
tínek. V sobotu 2. července 2016 
představovala léto Esterka, která 
si připravila pro děti projížďku 
na koni. Bohužel pro nepřízeň 
počasí se projížďka při vítání léta 
nekonala a děti se mohly povo-
zit až při jeho loučení. V dalším 
roce byla létem Baruška, která 
při vítání léta pozvala všechny 
děti na zmrzlinu. V sobotu 26. 

srpna téhož roku se uskutečnilo 
plánované loučení s létem, kte-
ré bylo netradiční. Vzhledem k 
nepřítomnosti Barušky bylo léto 
nahrazeno chalupářem Mirkem, 
který tuto funkci vykonával již 
dříve. Náhrada to byla opravdu 
skvělá. Přivezl ho krásně oble-
čený „Mezňák“ Láďa na vyzdo-
beném nebeském stroji. Též byl 
velmi pěkný lampionový prů-
vod dětí a jejich blízkých. V roce 
2018 v sobotu 14. července od 
bývalé školy za zvuků trubek a 
frkaček přivezla léto Karolínka. 
Léto rozdalo dětem sladkosti a 
cukrovinky a zábava se rozjela 
plným proudem. Při loučení s lé-
tem Karolínku opět děti s lampi-
ony doprovodily k bývalé škole. 

Při oslavě léta další rok přivítalo 
spoustu lidí Kačenku. Ta také 
přijela na svém slunečním voze. 
V tomto roce 4. července 2020 
přijelo léto představováno Bá-
rou. Sluneční vůz tentokrát táhl 
neobvykle oblečený tahoun– ta-
tínek. Konec léta se uskutečnil  
5.září. I přes nepříznivé počasí 
se odjezdu léta Báry zúčastnilo 
několik desítek lidí. Léto roz-
dalo dětem opět cukrovinky, 
frkačky, nafukovací balónky a 
společně s doprovodem odjelo z 
obce. Zábava ve veselém duchu 
pokračovala a už se všichni těší 
na příjezd léta v příštím roce. 
Osadní výbor děkuje sponzo-
rům za jejich příspěvek ke zdár-
nému uskutečnění akce. 
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