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Otevření Edmundovy soutězsky za účasti ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce.
Očekávaná podoba zrekonstruovaných varhan ve hřenském kostele.
c) každý dům (i ne
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Blíží se vypouštění lososů
do řeky Kamenice
prvně vypouštět lososí plůdek „půlročků“ na podzim, jsou sice
V plovoucích inkubačních lantiku a zpět.
schránkách umístěných do Způsob navracení lososů do dovezený z líhní, řadou obměn. nadále uplatňovány, ale v menší
Jetřichovické Bělé a Kamenice Kamenice prošel od roku 1998, Dřívější postupy, tedy vypouště- míře, aby si rybky vzájemně pose už líhnou malí lososi obec- kdy započal Český rybářský svaz ní plůdku na jaře a takzvaných travně nekonkurovaly.
ní.
Ichtyologové z odborného
spolku Beleco do schránek v polovině února a počátkem března
umístili 100 tisíc jiker ve vývojovém stádiu očních bodů. Nyní
pravidelně dohlížejí na jejich
další vývoj a pečují o inkubační
boxy tak, aby nedocházelo ke
ztrátám na plůdku následkem
zanášení nečistotami. Z velké
části se z jiker již vykulil takzvaný váčkový plůdek, tedy rybka
vyživovaná žloutkovým váčkem.
Rybky setrvají v inkubačních
schránkách do doby, než žloutkový váček stráví, poté (zřejmě
ve druhé polovině dubna) budou vypuštěny do říček, které
mohou považovat za rodné a ve
kterých prodělají další vývojová
stádia před svou cestou do At- Váčkový plůdek lososa obecného v plovoucí inkubační schránce umístěné v Jetřichovické Bělé.
Foto: Beleco z.s., Milan Šanda

Narozeniny
v dubnu
narozeniny oslaví:
Miroslav Smoliga, Richard Herain, Helena Havláková,
Diana Vojtíšková, Anna Češpivová, Jan Pecka, Emilie Vrzalová,
Jiří Češpiva, Nguyen Van Minh, Jan Černoch, Filip Chlouba,
Natálie Vaňková, Věra Zárubová, Jaroslav Heneberk, Antonín Šalman

své jubileum oslaví:
Jarmila Parohová,
Josef Černý

Oslavencům
přejeme pevné zdraví
a veselý život.
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Historie
Hřenska

Bylo mi umožněno nahlédnout v badatelně na Děčínském
zámku do staré kroniky Hřenska. Tuto kroniku sepisoval od
roku 1973 pan Jiří Adamec a sám ji ilustroval. Chtěli bychom
se s Vámi podělit o zajímavé příspěvky z doby minulé.
Jiří Neuman

ZPRAVODAJ HŘENSKA A MEZNÉ - Měsíčník obecního úřadu Hřensko. Vydává obec Hřensko, Hřensko 71, IČO: 261351 v počtu 200 ks.
Redakce: Jiří Neuman, e-mail: jiri-neuman@volny.cz, tel.: 775 988 973, Jan Křížek, Jaroslav Heneberk. Sazba: Ladislav Neuman
Uzávěrka dodaných podkladů vždy k 26. dni v měsíci. Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Periodický tisk obce Hřensko jako územního samosprávního celku. Povoleno MK ČR pod č. E 12224. Kontakt: urad@hrensko.cz • www.hrensko.cz

