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hasičata na lezecké
stěně hudy v ústí
nad labem

Přinášíme Vám pokračování
nepravidelného seriálu
o vojenské historii okolí

Děti se seznámily se základy
lezení.

Tak jako v předchozích letech
poskytne obec našim občanům
s trvalým pobytem,
trvale žijícím ve Hřensku,
poukázky ve výši
1000 Kč.
Letos se jedná o poukázky
do obchodního řetězce Kaufland.

Silný vítr zaměstnal hasiče

Hasiči průběžně likvidovali
následky silného větru v neděli 30.1. od 1:15 do 12 hodin.
Jednalo se celkem o 11 spadlých stromů, které popadaly na
silnice ve Hřensku, Mezní Louce, Vysoké Lípě, Jetřichovicích
a Janově. Před Jetřichovicemi

spadlý strom uvěznil na vozovce autobus, po odstranění
stromu autobus projel na Mezní Louku a při zpáteční cestě
opět čekal, až hasiči odstraní
další spadlý strom, který spadl
téměř na stejném místě. V této
lokalitě byla použita i výšková

technika HZS DC (automobilový žebřík).
Díky velmi dobré technické
vybavenosti a velkému počtu
zasahujících hasičů se několikrát hasiči rozdělili na dvě skupiny a zasahovali na dvou místech současně, aby byly vozovky

co nejdříve sjízdné. Jednalo se
ve většině případů o vzrostlé
stromy, jejichž likvidace byla
časově náročná.
Hasiči se vrátili na hasičárnu v
poledne a po ošetření techniky
se vrátili do svých domovů.

Vážení spoluobčané,
ani se mi nechce věřit tomu, že již
pomalu končí období, kdy se Hřenskem prochází pouze jednotlivci. Je
však předzvěstí toho, že turistická
sezona již v měsíci dubnu nabere
postupně dech a do naší krásné
lokality, spolu s jarním sluncem,
budou opět přijíždět turisté. Chtěl
bych být optimistou a věřím, že
její počátek bude tentokráte bezproblémový a nikoliv takový, jaký
jsme v uplynulých dvou letech, z
důvodů přetrvávající pandemie
COVID-19, museli podstoupit. V
této souvislosti bych vás rád seznámil s tím, že na posledním obecním
zastupitelstvu jsme se rozhodli zahájit provoz v soutěskách ještě před
velikonočními svátky, tedy již před
Velkým pátkem, který připadá na
den 15. dubna t. r. Konkrétně se
tak stane ve dnech 2. a 3. dubna t.
r. (sobota a neděle) a následně ve
dnech 9. a 10. dubna t. r. (opět
sobota a neděle). Počínaje zmíněným 15. dubnem t. r. pak provoz
v soutěskách bude každodenní,
a to až do neděle 6. listopadu t.
r. Společně si přejme, aby k nám
přijíždělo co nejvíce návštěvníků
a po návratu domů o Hřensku a
jeho okolí vyprávěli zásadně jen to
dobré.
Protože finanční situace obce je
na počátku letošního roku příznivá a neočekávají nás mimořádně
velké finanční výdaje, opět jsme s
vervou zahájili realizaci projektů,

Silný vítr
zaměstnal
hasiče
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o kterých jsem vás v průběhu loňského roku pravidelně informoval.
Především jde o dokončení přestavby III. nadzemního podlaží
obecního úřadu na skutečně reprezentační zasedací a obřadní místnost, kdy věřím, že až ji shlédnete,
budete hrdi na to, že jste hřenskými
občany. Veškerý interiér je podroben kvalitnímu architektonickému
dohledu, jenž řeší zvláštní členitost
tohoto prostoru, v němž budou zakomponovány prvky citlivě obohacující jeho předurčení.
Pokračují rovněž práce na akci
„Usměrňování návštěvníků v NP
České Švýcarsko.“ Konkrétně od
Mezního můstku až po dolní přístaviště v Divoké soutěsce opravujeme přístupovou cestu o délce 550
m a za kovové zábradlí instalujeme
dřevěné. Práce v nynějších dnech,
z důvodu velmi nepříznivého počasí, musely být přerušeny. Je dán
reálný předpoklad, že do zahájení
turistické sezony budou tyto práce
ukončeny, spolu s opravou Mezního můstku, který na sklonku loňského roku poškodil pád stromu.
Z opatrnosti jsme si nechali vyhotovit znalecký posudek, který z
hlediska statiky měl posoudit jeho
případnou narušenost. Vypracované závěry nás však uspokojily,
neboť z odborného hlediska jeho
stabilita a funkčnost nebyla narušena, byť na něm musíme provést
nový protikorozní nátěr. Rozhodli
jsme se, že souběžně provedeme

nátěr i můstku v Divoké soutěsce, neboť i ten byl před osmi lety
rekonstruován spolu s Mezním
můstkem a nechceme, abychom v
dohledné době na něm museli řešit
stejný problém.
Již za několik týdnů budou zahájeny práce na realizaci projektu
„Stavební úpravy části objektu č.p.
97, Hřensko“. Pro objasnění, jde o
naši bývalou školu, kde v minulosti našly zázemí hřenské ženy a
ženy z okolních obcí. Za dohledu
Zdeňky Vavřičkové pravidelně
cvičily a současně též zde pobývala
naše „hasičata“. V současné době
probíhá výběrové řízení na jeho
zhotovitele, přičemž z části rekonstrukční práce budou kryty ze získané dotace a z části pak z našich
vlastních finančních prostředků.
Stavební práce budou probíhat
uvnitř objektu - pouze v I. nadzemním podlaží. Bude provedeno
vybourání otvoru mezi kabinetem
a tělocvičnou, vznikne nová dispozice hygienického zázemí (vy-

bourání stávajících a provedení
nových dělících příček, instalovány
zařizovací předměty, keramické
obklady, opraveny rozvody vody,
kanalizace a elektroinstalace). V
tělocvičně bude z polypropylénu
instalován nový halový povrch,
opraveny podhledy a výplně otvorů. Spolu s tím dojde na výměnu
osvětlení, zhotovení nového nátěru, opravu stávajících dveří, včetně nové omítky a celkové výmalby.
Jde o první etapu přeměny bývalé
školy na funkční objekt zabezpečující sportovní a společenské využití,
na kterou bude navazovat obnova
II. nadzemního podlaží, která by
měla být, spolu se zateplením, výměnou oken a novou fasádou, završena v r. 2023.
Vidím, že jsem se rozepsal trochu
více, ale o shora citovaná sdělení,
která jsou pro obec příznivá, jsem
cítil potřebu se s vámi podělit.
Ať jste zdraví, máte se rádi a jste
spokojeni.
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Narozeniny
v únoru
oslaví

Anna Bejšovcová, Anna Černá, Alena Černá,
Lucie Vyšínová, Ilona Smoligová, Damien Havel,
Jiřina Podhradská, Veronika Alešová,
Lucie Králová, Marta Vrabcová,
Pavel Frömmel, Vladislava Buryánková,
Davos Danielka Meadow

své jubileum oslaví
Petr Kozel

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a veselý život.

Tajemství rozhledny
Pokračujeme v nepravidelném
seriálu, ve kterém vás seznamujeme s vojenskou historií naší
obce.
Dnes se podíváme na poměrně neznámou historii vzdušné
ochrany státních hranic.
Hřensko, Mezná i Janov byly
po roce 1948 součástí hraničního
pásma a platil zde výrazně odlišný režim než ve vnitrozemí. Hranici hlídaly pravidelné jednotky
Pohraniční stráže, spadající pod
velení na děčínském zámku. Někteří si jistě pamatují pohraničáře
na koních a jejich pravidelné obchůzky. Jiní si zase vzpomenou, že
každá návštěva nad 24 hodin se
musela zapsat do Domovní knihy
a nebo nahlásit na příslušném národním výboru. Byla maximální
snaha evidovat pohyb obyvatel
a omezit přístup lidí k hraniční
čáře. Právě přes sousední NDR
vedla cesta emigrantů s cílem
Berlín, protože tam do roku 1961
nebyla střežena hranice mezi východním a západním sektorem.
Ostraha hranic byla zaměřena i
na vzdušný prostor. Asi málokdo

z turistů, kteří navštíví zajímavou
rozhlednu Růženka na Pastevním
vrchu v Růžové, tuší, že jde o stanoviště protivzdušné obrany státu. Tato hláska byla vybudována v
roce 1953 a byla zrušena o deset
let později. Byla zahrnuta do sítě,
kde napravo byla hláska na Vlčí
hoře a vlevo na Sněžníku. Najdeme zde zbytky základů a panelovou cestu. Vojáci byli ubytování v
opuštěné Hubertusbaude přímo
pod kopcem a údajně přispěli k
její totální devastaci. Služba to
byla asi příjemná v krásné krajině
a velení daleko. Dnes celou oblast
zvládne ohlídat radar Tamara u
Nakléřovského průsmyku.
Českoslovenští vojáci ale nebyli
první, kdo Pastevní vrch (Hutberg) užíval. Již za napoleonských
válek v roce 1806 a 1813, bylo v
čísle 65 Růžová, ubytováno 20
vojáků ke sledování pohraničního kraje.
I krásná rozhledna může skrývat tajemství, ale mnohem lepší
je, když místo vojáků zde potkáváme jen turisty.
Ostrostřelci Mezná

Z bloku Obecní policie Hřensko období leden 2022
Přestupky řidičů
Dne 2. ledna řešila hlídka OP
Hřensko přestupky šesti řidičů
parkujících v úseku Hřensko–
Mezní Louka, kde je zákaz parkování. V jednom případě hlídka
OP Hřensko narazila na krajně
agresívního řidiče, který tvrdil,
že není řidič, ale chystal se s vozem odjet. Řešení tohoto experta
zabralo téměř hodinu, když neustále tvořil nové a nové průtahy
při řešení přestupku hlídkou OP
Hřensko. V závěru jej hlídka OP
Hřensko odměnila v příkazním
řízení pokutou.

pořádku v místě nábřeží a zjistila, že ve směru na Děčín jsou
za Třemi domky v zálivu u silnice uloženy ojeté pneumatiky.
Vzhledem k tomu, že na ŘSD
Chomutov nikdo nebral telefony, tak na tuto organizaci hlídka
OP zaslala email, včetně fotodokumentace uložených pneu
k odklizení jimi nasmlouvanou
úklidovou skupinou. Výsledkem
bylo, že výše uvedená organizace
předala toto závadové jednání
Policii ČR k dalšímu šetření a
poté i jiné skupině k odvozu pneumatik.

Kontrola objektů na Mezné
Dne 16. ledna provedla hlídka
OP Hřensko kontrolu objektů na
Mezné, zejména těch, momentálně neobývaných. Bez závad.
Na zpáteční cestě byl řidič chystající se zaparkovat v zákazu u
odbočky na Pravčickou vyzván k
Založená skládka
Dne 10. ledna provedla hlídka odjezdu buď do Hřenska, nebo
OP Hřensko kontrolu veřejného na Mezní Louku. Výzvě hlídky
Dne 8. ledna řešila hlídka OP
Hřensko přestupky sedmi řidičů
parkujících v úseku Hřensko–
Mezní Louka, kde je zákaz parkování. Vše v příkazním řízení
pokutou zaplacenou na místě .

OP Hřensko uposlechl.
Pes bez majitele
Dne 27. ledna se v obci Hřensko objevil malý pes bez majitele.
Díky místní znalosti se podařilo
hlídce OP Hřensko ustanovit
majitele psa. Ten byl hlídkou OP
Hřensko kontaktován a poté si
jej vyzvedl u hlídky OP Hřensko.

chodníku a proto byl jeho majitel
hlídkou OP Hřensko kontaktován, aby si torzo plotu uklidil.

Podezření z krádeže zapalovače
Dne 28. ledna řešila hlídka OP
Hřensko krádež luxusního zapalovače v kamenném obchodě v
místě vnitřního Hřenska jedním
mladíkem ze skupiny šesti osob
ze SRN, kteří chvilkově v obchoKonflikt na tržnici		
Dne 27. ledna hlídka OP Hřen- dě vyvolali záměrně nepřehledsko řešila konflikt na tržnici, kde nou situaci , kterou jeden využil
si tři ženy ze SRN kupovaly svetr k zcizení zapalovače.
a poté si vše rozmyslely a chtěly
peníze zpět. Poté se mezi sebou Trvalá činnost
začaly hádat a málem se servaly. Řešení přestupků v dopravě,
Tomu hlídka OP Hřensko zabrá- kontrola dodržování zásad stánnila a ženy odešly z místa nákupu kového prodeje, stálá kontrola
pryč.
blízkého okolí kostela, trvalá
kontrola míst, kde dochází k zaNoční vichřice v obci
kládání černých skládek, žádosti
Dne 28. ledna se obcí prohna- občanů o pomoc, upozorňování
la vichřice a u domu na nábřeží občanů na zjištěné nedostatky a
silný vítr zdemoloval část plotu. výzva k jejich odstranění.
Sepsal: str. Šárovec Vlastimil
Poškozený plot ležel zčásti na

Lezecká stěna HUDY Ústí nad Labem
V první řadě bychom chtěli poděkovat p. Jindrovi Hudečkovi
za bezplatné využití lezeckých
potřeb a lezecké stěny pro naše
mladá hasičata dne 4.2.2022.
Kolem deváté hodiny jsme naskákali do aut a vyrazili směr Ústí
nad Labem na lezeckou stěnu
HUDY. V 10 hodin se otevírá,
tak abychom tam byli včas. Každé
dítě nafasovalo speciální lezeckou
obuv, sedák, a když byli všichni
převlečeni, vydali jsme se do patra,
kde na nás čekala instruktorka lezení Edita, která začala vysvětlovat,
jak se mají děti chovat na stěně a v
okolí, pravidla lezení, komunikace
při lezení atd. Pak názorně ukázala, jak správně lézt a slaňovat tak,

aby to bylo co nejvíce bezpečné.
Ukázala také, jak to funguje na navijácích a na laně, když vás někdo
jistí, nechala všechny zúčastněné
vyzkoušet, jak fungují karabiny,
aby věděli, jak s nimi zacházet.
Pak už začaly děti lézt, nejdříve
na laně a krátkých cestách, kde byly
jištěny instruktory, poté za doprovodu dospělé osoby na navijácích.
Všechny děti byly odvážné a lezly,
jako kdyby k tomu byly stvořeny.
Některé děti si zanedlouho vybíraly i různé barevné obtížnosti stěny.
Byla radost je pozorovat.
Moc jsme si páteční dopoledne
užili. Tyto dovednosti se v našem
okolí budou pro budoucí hasiče
velice hodit.

Soutěž TFA

V sobotu 5. února jsme jeli na
naší letošní první soutěž jednotlivců do Mojžíře.
Soutěž byla pro děti do 8 let a
týkala se našich nejmenších dětí.
Pro děti i pro nás to byla zcela
nová zkušenost s tímto druhem
soutěže, jelikož je jiná, než na které
jsme jezdívali.
Tato soutěž napodobuje v určité
míře TFA dospělých hasičů, takže
i děti se vypořádávaly s přetáčením

pneumatiky či záchranou velkého
plyšového psa místo osoby.
Děti se umístily na krásných
místech a dokonce na jednom 3.
medailovém.
Letošní rok jsme začali krásně,
tak doufejme, že už bude vše v pořádku a budeme s dětmi soutěžit
i nadále. Čeká nás mnoho soutěží jak v okrese Děčín a chtěli bychom soutěžit i v okrese Ústí nad
Labem.
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