
6 / HISTORIE
HROBY VOJÁKŮ 
V MEZNÉ: 
Péče o válečné hroby 
je dlouholetou 
církevně-vojenskou tradicí.

3 / HASIČI
POMOC OBCI STEBNO: 
Hasiči ze Hřenska byli 
požádáni o pomoc 
ve Stebně na Lounsku, 
kde řádilo tornádo. 
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2 / SLOVO 
STAROSTY
Starosta obce děkuje všem, 
kteří se podíleli 
na rychlém odstranění škod 
po přívalových deštích.

NAbídkA 
pRO pOdNIkATELE

Firma Powerbox.one nabízí zřízení nabíjecích 
stanic pro elektrokola.

Jak funguje nabíjení elektrokol mimo domov 
naleznete na

www.powerbox.link/prezentace. 

Bližší informace na www.powerbox.one 
nebo na tel. lince +420 777 797 009.

4 / TVŮRČí díLNY
HŘENSKO DĚTEM: 
Před kostelem ve Hřensku 
se uskutečnily tvůrčí dílny 
pro děti pod vedením lektorek
z knihkupectví 2veverky.

Bleskové povodně ve Hřensku
Tak jako většinu měst a obcí 

na severu, i Hřensko postihly 
bleskové povodně. 

V sobotu 17. července se bě-
hem několika okamžiků ze sil-
nice Hřensko střed - Mezná k 
úpravně vody stala řeka, která 
byla pro vozidla nesjízdná. Ha-
siči museli dostat do bezpečí tu-
risty z parkoviště nad Klepáčem, 
kde byla situace velmi brzy ne-
bezpečná, protože voda turistům 
zcela odřízla cestu jak pro auta, 
tak pro pěší. Hasiči tyto turisty 
evakuovali pomocí nákladních 
vozidel směrem do Hřenska 
ke kostelu a terénními vozidly 
na Mezní Louku, odkud bylo 
možné se bezpečně dostat pryč. 
Mezitím se začala voda dostávat 
i do restaurace Klepáč. Hasiči 
nakonec i odtud všechny evaku-
ovali. Celkem hasiči evakuovali 
cca 118 lidí, z toho 12 dětí do 10 
let a jednoho vozíčkáře. Všichni 
evakuovaní se dostali do bezpečí 
bez zranění. Večer po 21. hodině 
ještě jednotka likvidovala strom 
zavěšený v elektrických drátech 
u silnice na Janov pomocí výško-
vé techniky HZS DC. V noci byl 
vybudován ochranný val a voda 
nasměrována zpět do koryta Ka-
menice na vozovce u Plynárny 
(Janovský potok), aby bylo za-
bráněno dalšímu plnění vodní 
laguny na této vozovce. Druhý 
den ráno začaly, jak již po kaž-
dé takovéto povodni, odklízecí 
práce, mytí chodníků, vozovky 
a čištění kanálů. Na pomoc do 
Hřenska přijeli tradičně i hasiči 

z Labské stráně, pomoci přijeli 
také členové Dobrovolného pá-
tracího týmu. V 19 hodin bylo 

Hřensko nahlášeno Operačnímu 
důstojníkovi hasičů i policie s 
opatrností opět průjezdné. Hasi-

či ukončili činnost a odebrali na 
se na hasičárnu ošetřit techniku 
a připravit na další zásah.



Vážení spoluobčané,
ani se mi nechce věřit tomu, ale 

skutečnost je neomylná, že polo-
vina letních prázdnin již uplynu-
la a rovněž i polovina turistické 
sezony ve Hřensku. Pokud mám 
bilancovat návštěvnost v našich 
soutěskách, tak ta srovnatelně 
není tak úspěšná jako v r. 2020. K 
31. červenci 2020 našimi soutěs-
kami prošlo 125 765 turistů a na 
našich parkovištích bylo zaparko-
váno 16 887 motorových vozidel, 
zatímco ke stejnému datu v letoš-
ním roce soutěsky navštívilo pou-
ze 93 548 turistů a na našich par-
kovištích stálo 13 845 motorových 
vozidel. Důvod, proč se tak stalo, 
je zřejmý. Stále existující kovidová 
pandemie negativně limituje po-
čet přijíždějících, když ani počet 
zahraničních návštěvníků není 
takový, na který jsme byli zvyklí z 
předcházejících let. Druhým fak-
torem je zjištění, že přístupová 
cesta, vedoucí k Divoké soutěsce, 
je z prostoru Solgrundu a vedoucí 
po „galeriích“ k jejímu hornímu 

nástupišti uzavřena. Důvod, proč 
se tak stalo, jsem nastínil ve svém 
příspěvku v minulém čísle naše-
ho zpravodaje. Ujišťuji vás, že 
snahou radnice bude, aby tento 
stav byl v dohledné době zhojen. 
Nepochybně potud rozhodující 
roli musí sehrát 
Správa Národ-
ního parku Čes-
ké Švýcarsko, 
která jako jedi-
ná rozhoduje o 
tom, kdy i tato, 
pro nás tak dů-
ležitá a přitom 
tak krásná ces-
ta, bude opět 
pro veřejnost 
zpřístupněna. 
Zmíněná okol-
nost zapříčinila výraznější úby-
tek zaparkovaných motorových 
vozidel na parkovišti Mezní Lou-
ka, což s sebou, spolu s nižším po-
čtem přijíždějících turistů, přiná-
ší úbytek očekávaných finančních 
příjmů pro naši obec.

Příroda nám opět ukázala, kdo 
je skutečným pánem na Zemi. O 
tom jsme se mohli osobně pře-
svědčit v sobotu dne 17. července 
t.r., kdy Hřensko zasáhly silné pří-
valové deště. Ty výrazně poškodi-
ly naše parkoviště „U Vodopádu“ 

a kamením a 
silnými nánosy 
písku bylo zane-
seno soumostí a 
veřejná komu-
nikace u Sta-
ré Plynárny a 
České hospody. 
V této souvis-
losti bych chtěl 
co nejupřímněji 
poděkovat na-
šim hasičům, v 
čele s jejím ve-

litelem Janem Košíkem, kteří se 
již tento den podíleli na evakuaci 
118 povodní zastižených turistů 
a následující den uklízeli zasa-
žená místa. Je tradicí, že v době, 
kdy to obec potřebuje, přijíždí 
nám na pomoc též dobrovolní 

hasiči z Labské Stráně. Stalo se 
tak i nyní, za což jim rovněž pa-
tří náš upřímný dík. Nechci ani 
opominout vstřícnost manželů 
Herainových a naší zastupitelky 
Kateřiny Horákové za bezplatné 
zajištění kvalitního občerstvení 
pro zasahující hasiče v době jejich 
aktivní činnosti. Tohoto přístupu 
jmenovaných si upřímně vážím 
a je dokladem toho, že v době 
potřebné se nerozhodovali podat 
pomocnou ruku obci.

Dnes již následky této živelné 
pohromy, v určitých časových 
periodách ve Hřensku stále se 
opakující, již viditelné nejsou. Za 
to, že tomu tak je, chci poděkovat 
pracovníkům firem Jana Košíka, 
Radka Dvořáka a také Stanislavu 
Frömmelovi, kteří bezprostředně, 
jak to bylo možné, se pustili do 
práce a ta byla završena k naší 
velké spokojenosti. Takže i velké 
díky vám, chlapci.

Ať jste zdraví, máte se rádi a jste 
spokojeni. 

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
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Ostrostřelci opět trénují
V sobotu 17. července se opět 

sešli Ostrostřelci, aby si alespoň 
částečně procvičili své doved-
nosti. 

Ne každému tento termín vy-
hovoval, tak se jich sešlo na za-
hájení u „Kulturáku“ devět. Po 

přesunu na střelnici se postupně 
vystřídali na pěti stanovištích ve 
střelbě ze vzduchovky na terč, 
ve střelbě z revolverové pušky 
Short na terč, z hodu cvičným 
granátem na cíl, hodem sekyrky 
a vrhem nože na cíl. Počasí zrov-

na nepřálo, občas dost pršelo. Po 
splnění všech disciplín se všichni 
přestěhovali opět do „Kulturáku“, 
kde spočítali body a seznámili se 
s výsledky. Vzhledem k nejasnos-
tem musel být proveden rozstřel 
prvních dvou, což bylo provede-

no o týden později. První místo 
po rozstřelu obsadil Pavel H., 
druhé místo David B. a o třetí 
místo se dělí Vašek T. a Pepa T. 
Následně došlo na diskuzi a vý-
měnu poznatků a zkušeností. Už 
se všichni těší na příště.

Pomoc obci Stebno
V sobotu 26. července byli 

hasiči ze Hřenska požádáni o 
pomoc ve Vesnici Stebno na 
Lounsku, která byla zasažena 
tornádem.

Hasiči po konzultaci s Operač-
ním střediskem a Krizovým štá-
bem připravili potřebné vyba-
vení (motorového koně a pily). 
Mimo technického vybavení 
vezli Hasiči také pomoc v podo-
bě potravin, oblečení, ložního 
prádla a hygienických prostřed-
ků. Tato pomoc byla soustřeďo-
vána u manželů Horákových a 
sem občané Hřenska a Janova 
přivezli, kdo co mohl. V neděli 

27. července v 5:30 vyrazili na 
místo události a od 8:00 až do 
pozdních odpoledních hodin 
pomáhali s odklízením násled-
ků řádění přírodního živlu a 
zde byla také pomoc předána 
do krizového centra. Na závěr 
vyřizuji VELKÉ PODĚKOVÁ-
NÍ od Starosty Stebna, Českého 
Červeného Kříže a velícího dů-
stojníka „Hasičům za zcela pro-
fesionální přístup a vynikající 
práci na místě události, všem 
občanům Hřenska a Janova, 
kteří jakkoli přispěli do sbírky 
pro občany Stebna.“ 
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Jiří Gunár, Daniela Křiváková, 
Jaroslav Suchánek, David Vacuška, 

Alena Heneberková, Anežka Nemeškalová,
Jan Harand, Kateřina Horáková, Jan Šebek, 

Renata Herainová, Jaroslav Šalman, 
Miloš Müller, Aneta Lisická, Miroslav Křížek,

Marie Šalmanová, Irena Parohová

O����encům 
přejeme pe�né zd���í 

� �e�e�ý ži���.

Hřensko dětem – tvůrčí dílny
V sobotu 10. července 2021 

se před kostelem ve Hřensku 
uskutečnily tvůrčí dílny pro 

děti pod vedením lektorek z 
knihkupectví 2veverky. 

Téma bylo: ekologie, třídění 

odpadu, ohleduplný vztah k 
přírodě, pěstování rostlin, dílo 
bratří Čapků, rodinné vztahy.

Do dílen se zapojily nejen 

místní děti všech věkových ka-
tegorií, ale i děti procházejících 
turistů. Počasí přálo a akce se 
vydařila.



Z bloku Obecní policie Hřensko v období července 2021
Ztráta
Dne 8. července nahlásila žena 

hlídce OP Hřensko, že ztratila 
černou dámskou peněženku. Pe-
něženka byla posléze nalezena na 
toaletách u hotelu Klepáč. Peněžní 
obsah v ní chyběl. Kolik v ní měla 
peněz turistka neuvedla. Spokojila 
se s tím, že tam jsou všechny kre-
ditní karty.

Solární panel byl pryč
Dne 8. července oznámila míst-

ní občanka OP Hřensko, že jim 
neznámá osoba odcizila z domu v 
rekonstrukci solární panel a lam-
pu na osvětlení objektu v hodnotě 
asi tři tisíce korun. Majitelce domu 
bylo hlídkou OP Hřensko doporu-
čeno událost nahlásit Policii ČR v 
Děčíně k případnému pátrání po 
pachateli.

Založená černá skládka
Dne 9. července hlídka OP Hřen-

sko zjistila, že na začátku komu-
nikace ve směru na Děčín jsou 
uloženy tři ojeté pneumatiky, s nej-
větší pravděpodobností dovezené z 
SRN. Hlídka 0OP Hřensko zajistila 
jejich ekologickou likvidaci.

Nevhodné chování prodejce 
Dne 11. července požádal o po-

moc hlídku OP Hřensko prodejce 
z objektu Pegas ve věci, kdy mu je 
vyhrožováno určitou místní skupi-

nou z řad Vietnamců, jako pomstu 
za to, že při nákupu strčil do jedné 
ze tří nakupujících žen ze SRN. 
Vzhledem k tomu, že nehrozilo 
bezprostřední nebezpečí, tak ne-
bylo třeba činit nějaké opatření. Po 
celou dobu oznamovatel hrozně 
koktal a celý se třásl. Ošetření ne-
požadoval.

Vandalové
Dne 21. července požádala maji-

telka místního penzionu o pomoc 
hlídku OP Hřensko ve věci šesti 
opilých hostů, kteří v objektu roz-
bili stůl a běhali po střeše s možnou 
škodou na krytině. Majitelka toho 
času nebyla přítomná v obci a tak 
požádala o pomoc i Policii ČR. Za 
přítomnosti p. uklízečky jí byla s 
pověřením majitelky škoda uhra-
zena tak, jak zněla dohoda s maji-
telkou.

Rozbitý kanál
Dne 21. července požádal o po-

moc místní občan ve věci rozbitého 
poklopu kanálu. Hlídka OP Hřen-
sko nahlásila závadu na SČVaK 
Děčín a začala jeho oprava.

Oznámení
Dne 24.července oznámil hlídce 

OP Hřensko místní občan, že se 
po jejich pozemku i přes zákazové 
značky pohybuje cizí osoba. Vzhle-
dem k možnosti zcizení materiálu 

tak hlídka vyrazila na místo, prově-
řila celý prostor, ale již se zde nikdo 
nenacházel.

Stálá činnost
Dodržování zásad stánkového 

prodeje, řešení přestupků na úse-
ku bezpečnosti a plynulosti silnič-
ního provozu, odklon vozidel ze 

zákazu parkování na parkoviště ve 
správě obce Hřensko, veřejný pořá-
dek, monitoring černých skládek, 
přijímání podnětů a stížností od 
občanů, kontroly objektů, dota-
zy od turistů na trasy k atrakcím, 
možnosti zaparkování a poskytnutí 
malé mapy.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Ukonèení „Mezenského léta“
Osadní výbor Mezná vás zve na

Den se sešel se dnem a u� se Mezòáci louèí s létem.
Lampiony èi louèe s sebou, a� prùvod, jen� bude léto doprovázet na hranici obce, nejde èernou tmou.

Všechny pøíznivce zveme 28. srpna 2021 (sobota) v 18 hodin ke„Kulturáku“ na Mezné,
kde probìhne spoleèná oslava.Oblíbené obèerstvení bude zajištìno.

Okolo devatenácté hodiny, za bujarého veselí, vyprovodíme léto z obce,
abychom jej za vaší úèasti mohli pøíští rok opìt uvítat.

Nebude-li pršet, nezmoknem – pøístøešky jsou zajištìny.

Dolnožlebský 
přívoz je opět 
na svém místě

Přívoz mezi Dolním Žlebem a 
Hřenskem je opět na svém místě.

Přívoz se utrhl na začátku čer-
vence a nebyl v provozu až do 
14. července, kdy byl za pomoci 
remorkéru vrácen na své místo. 
Město Děčín navíc nechalo vymě-
nit vodicí lano za nylonové. To má 
delší životnost a usnadňuje mani-
pulaci. 



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

Hroby vojáků v Mezné
Péče o válečné hroby je dlouho-

letou církevně-vojenskou tradicí, 
která byla později kodifikována i 
mezivládními smlouvami. 

Kromě státu a jeho složek, jako 
je ministerstvo obrany a vojenské 
archivní složky, se péči o válečné 
hroby věnují i různé organizace a 
spolky podporované státem. Platí 
to především o Německu, Rusku, 
Polsku, Francii a samozřejmě o 
České republice. 

I na hřbitově v Mezné jsou vo-
jenské hroby. Německá kartotéka 
www.volksbund.de eviduje hrob 
Erika Kesslera, nar. 4. října 1920. 
Tento zemřel na následky zranění 
v lazaretu Letzingen a byl následně 
převezen na náklady příbuzných a 
pohřben v Mezné-hrob není loka-
lizován.

Zajímavější je příběh Otto Dur-
rera, nar. 24. 10. 1890, bytem Mez-
ná č.p. 64. Tento voják 42. pěšího 
regimentu Terezín zemřel v tam-
ní posádkové nemocnici dne 23. 
dubna 1918. Následně byl 25. 4. 
pohřben přímo v Terezíně, aby byl 
27. 4. 1918 příbuznými vyhrabán, 
převezen do Mezné a ještě ten den 
pochován do rodinného hrobu. 
Asi to byla ilegální akce, protože 
v silně byrokratickém Rakousku-
Uhersku, bylo vyběhání papírů zá-
ležitostí na měsíce. Navíc katolická 
církev je velmi přísná k „rušení 
klidu zemřelých“. Zdroj: Vojenský 
ústřední archiv.

Němci ze Sudet vůbec nemilovali 
legionáře. Vinili je z rozbití staré 
vlasti a rázně odsuzovali českou 
zálibu z útěku do slovanského za-

jetí a následný boj proti svým kra-
janům. Po vzniku republiky navíc 
většina legionářů zůstala ve státní 
službě a řada z nich nastoupila do 
pohraničí jako četníci, financové 
a správní úředníci. V našem kraji 
legionáři dokonce silou likvidovali 
milice republiky Deutsch Bohmen 
(hlavní město Teplice), která vládla 
v pohraničí na přelomu let 1918 a 
1919.

Na hřbitově v Mezné je ještě dnes 
náhrobek vrchního finančního 
strážmistra-revidenta Jaroslava 
Kece (zemřel 6. 11. 1932). Tento 
muž se narodil 2. 9. 1888 v Novém 
Rychnově a byl rolníkem. Naruko-
val do války s pěším plukem číslo 
7 a byl zajat 17. 5. 1917, vstoupil 

do legií 28. 11. 1917 a v hodnosti 
vojína v nich zůstal do 26. 3. 1920. 
Bojoval nejen ve válce, ale se svým 
plukem č. 4 „osvobozoval“ Těšín-
sko od polských jednotek a Slo-
vensko od band Maďarské repub-
liky rad.

Je zvláštní, že si pana Jaroslava 
vzala místní obyvatelka Mezné 
(Jaroslav Kec sloužil v Hřensku). 

Kombinace Čech-legionář a sudet-
ská Němka - moc takových přípa-
dů asi nebude.

Na náhrobku má napsáno MŮJ 
MILOVANÝ MANŽEL A OTEC. 
Lásku politika nezajímá. Asi ještě 
žijí příbuzní, protože se nedávno 
na hrobě objevila neoznačená urna 
s popelem.

Zdroj: Vojenský historický archiv.


