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ROZLOUČENÍ S LÉTEM

POšesté
V ŽERNOSEKÁCH

SOUTĚŽ VE SVÁDOVĚ
A HŘENSKU

S Meznou se v sobotu 10.
září rozloučilo zralé babí léto.
Všichni místní se radovali, že
se mohou opět setkat.

Komunální volby
2022

Ve Hřensku bylo v uplynulých
komunálních volbách zvoleno
zastupitelstvo obce.
Do zastupitelstva kandidovalo jediné uskupení, a to Soutěsky – věc
veřejná, věc neprodejná. Získalo
tedy všech 7 mandátů počtem 453
hlasů s volební účastí 47,22 %.
Volení zastupitelé:
JUDr. Zdeněk Pánek
Kateřina Horáková
Alena Pačáková
Bc. Robert Mareš
Roman Pluháček
Miroslav Smoliga
Jakub Bejšovec

Na ustavující schůzi nového zastupitelstva byl v pondělí
24.10.2022 v hotelu Lípa ve Hřensku znovu zvolen do funkce starosty obce JUDr. Zdeněk Pánek.
Ustavující schůze se zúčastnilo z
řad občanů 14 osob.

Komentovaná prohlídka
vinných sklepů a ochutnávka
vín se velmi líbila.

Velcí i malí úspěšně soutěžili
v hasičském sportu.

Poukázky

Tak jako v předchozích letech poskytne obec
v předvánočním čase našim občanům s trvalým
pobytem, trvale žijícím ve Hřensku, poukázky
ve výši 1000 Kč.
Letos se jedná o poukázky do obchodního řetězce Kaufland. Poukázky je možné vyzvednout od 1.
prosince do 21. prosince 2022 a od 2. ledna do 30.
dubna 2023, v úřední dny (pondělí a středa 8.00 –
15.30), v neúřední dny po telefonické domluvě na
čísle 412 554 021. Platnost poukázky je 4 roky.

Nové zastupitelstvo čekají nové úkoly
Vážení spoluobčané,
v úvodu svého přispění do našeho
zpravodaje bych vám chtěl co nejupřímněji poděkovat za vaši účast při
volbě nových zastupitelů obce Hřensko na další čtyři roky. Přesto bych
chtěl ještě jednou i bývalému zastupitelstvu poděkovat za vykonanou práci pro naši obec a vyjádřit přesvědčení, že rovněž stávající zastupitelstvo,
byť pouze s jednou dílčí změnou,
bude v tomto trendu pokračovat.
Přestože v letošních komunálních
volbách v obci Hřensko kandidovalo pouze jedno občanské seskupení,

právě vaše poměrně vysoká zářijová
volební účast je dokladem důvěry za
vše dobré, co bylo námi za uplynulé
volební období jak pro občany, tak i
podnikatele v obci působící, vykonáno. Této skutečnosti si velmi vážíme.
Nacházíme se v nelehké době, která
je poznamenána ničivým červencovým a srpnovým požárem, který
naši obec, především pak osadu Mezná, postihl. Je tak logické, že snaha
nového zastupitelstva je zaměřena
na zprostředkování finanční a materiální pomoci těm, kteří byli tímto
požárem nejvíce postiženi. Nezapo-

mínáme ani na poškozené a často
cela zničené materiální vybavení našich hasičů a její techniky, jež byla po
celou dobu požáru v permanentním
nasazení. Přesto v této souvislosti
narážíme na mnoho byrokratických
překážek, které jsme v prvopočátku
požáru nepředpokládali a s nimiž
jsme v průběhu požáru rozhodujícími státními institucemi nebyli seznámeni. Jde skutečně o mravenčí práci
zaměstnankyň našeho obecního
úřadu, které si všichni musíme jako
nedocenitelnou skutečně vážit.
▶ pokračování na straně 2

Děkovný list a stříbrný odznak Českého lva převzali starosta Hřenska Zdeněk Pánek, místostarosta Robert Mareš, velitel JSDH Hřensko Jan
Košík a Jan Masojídek 12. září 2022 ve Valdštejnském paláci v Praze z rukou premiéra České republiky Petra Fialy, jako poděkování při likvidaci
požáru V Českém Švýcarsku.

Slovo starosty: Nové zastupitelstvo čekají nové úkoly
▶ pokračování ze strany 1

Současné úsilí zastupitelstva je
zaměřeno na obnovu poškozeného obecního majetku, především
toho, který bezprostředně souvisí
se zprovozněním našich obou soutěsek.
Nejhorší a z našeho pohledu nejsložitější situace je v Edmundově
soutěsce, konkrétně pokud jde o
úsek jejího vstupu ze Hřenska po
dolní přístaviště této soutěsky. Právě zde pracuje skupina geologů,
kteří vyhodnocují stabilitu skalních svahů z hlediska bezpečnosti
provozu soutěsek. Právě s včasností ukončení jejich práce je spojen
počátek obnovy tohoto úseku našimi pracovníky v takovém rozsahu,
abychom turistickou sezonu dne 1.
dubna 2023 mohli zahájit. V současné době vám však nemohu objektivně říci, že toto naše úsilí bude
ke spokojenosti všech završeno.
Proto i nyní pracujeme s eventualitou jejich redukovaného provozu,
o kterém vás, pokud to bude skutečně aktuální, budu informovat
na počátku r. 2023.
Nyní bych vás chtěl v krátkosti
seznámit s nejbližšími cíli, s jejichž
vizí vstupujeme do volebního období r. 2022 až r. 2026:
- učinit veškerá účinná opatření
vedoucí k zahájení turistické sezony v obci Hřensko, minimálně v
rozsahu uplynulé sezony;
- obnova zbývajících tří lávek
pro pěší ve Hřensku;
- revitalizace „Janovské vyhlídky“;
- rekonstrukce stávajícího osvětlení ve Hřensku, Mezní Louce a na
Mezné;
- vybudování nového odpadového hospodářství na Mezné (polozapuštěné kontejnery);
- spoluúčast při vybudování jednotného informačního systému ve
Hřensku a na Mezní Louce;
- dokončení rekonstrukce a revitalizace budovy č.p. 97 (bývalá

škola) se zaměřením na sportovní,
společenské a kulturní využití;
- vybudování sportovního areálu na Mezné;
- obnova a revitalizace hřbitova
ve Hřensku a na Mezné.
Věřte, že i nadále chceme naslou-

chat a přijímat racionální podněty
vás, našich spoluobčanů, kam úsilí, ve snaze zkvalitnit žití ve Hřensku, zaměřit. Právě s ohledem na
živelní událost, která nás před několika týdny postihla, bude možno
záměry úspěšně realizovat pouze

za předpokladu plnohodnotného
provozu soutěsek, jež jsou nezastupitelnou ekonomickou základnou
hospodaření obce.
Ať jste zdraví, máte se rádi a jste
spokojeni.
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Starosta Hřenska Zdeněk Pánek převzal 21. září 2022 od primátora města Děčín Jiřího Anděla finanční dar ve výši 1.300 000 Kč na obnovu
infrastruktury a finanční podporu určenou majitelům shořelých domů.

Na pozvání hejtmana Ústeckého kraje Jan Schiller se v pondělí 17. října 2022 starosta Hřenska Zdeněk Pánek zúčastnil slavnostního oběda s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Byl tak
oceněn za přístup obce při likvidaci požáru v Českém Švýcarsku.

Tradice neshořela
Ostrostřelci na Mezné uvařili
již po několikáté tradiční savojskou zelnou polévku.
V sobotu 24. září se členové
spolku sešli, aby opět uvařili polévku. Její vůně přilákala nejen
místní obyvatele, ale i kolemjdoucí turisty a tak není divu,
že se dvacetilitrový kotel rychle
vyprázdnil. Jsme rádi, že vzniká
nová tradice přátelského setkání,
která utužuje komunitní vztahy.
Ukazuje se, že po požáru je to
nanejvýš nutné a záslužné.

Rozloučení s létem
S Meznou se v sobotu 10. září
rozloučilo zralé babí léto.
Všichni místní se radovali, že
se opět spolu setkají, proberou
vše potřebné, zavzpomínají a
hlavně budou spolu. Dopoledne

tradičně ochotní pánové postavili stany s lavicemi, ustrojili je
bočními stěnami, neboť byly
ohlášeny přeháňky. Což se potvrdilo, těsně před odjezdem
léta, které představovala s grácií

sobě vlastní Milenka, se spustil
liják. Nevydržel však dlouho.
Léto rozdalo sladkosti a za zvuku frkaček odjelo z obce. Zábava pokračovala v plném proudu, opékaly se vuřty, zkrátka se

všichni dobře bavili. Následující
den výše zmínění pánové složili
stany a vše se dalo do původního stavu.

Narozeniny
v září oslavili:

Ladislav Friš, Zdeňka Rajmanová, Eliška Glumbíková, Otmar Rolínek, Jiří Lang,
Roman Pluháček, Daniela Klímová, Vladimír Barančík, Karel Loun, Lubomír Toušek,
Vlastimil Pačák, Petr Ihnaťuk, Tereza Pavlíková, Thea Pavlištová, Filip Souček,
Aleš Srp, Petr Salač, Jan Vojtíšek

své jubileum oslavil: Jiří Neuman

v říjnu oslavili:

Jana Rolínková, Lenka Neumanová, Stanislav Frömmel, Jakub Bejšovec,
Martin Riňák, Michal Plachký, Jana Tajbnerová, Josef Černý, Ladislav Neuman,
Ladislav Friš, František Jiral, Jan Křížek, Michaela Jarošová Hlaváčková,
Stanislav Musil, Vladimíra Toušková, Jaroslav Suchánek, Hruška Jakub,
Andrea Aulická Češpivová, Eva Pánková

své jubileum oslaví: Jiří Blažíček, Josef Podaný, Robert Mareš

v listopadu oslaví:

Růžena Tourková, Jan Břenek, Jan Berkovec, Ivana Blažíčková, Marcela Peroutková,
Tobiáš Podaný, Kateřina Křížková, Martin Kloubek, Martin Češpiva,
Adam Hlaváček, Vojtěch Peroutka, Jana Mba, Barbora Marešová

své jubileum oslaví:
Beatrice Hildegard Maria Blaha Welig,
Jaroslav Salavec

Oslavencům
přejeme pevné zdraví
a veselý život.

Starosta obce Zdeněk Pánek poblahopřál k významnému životnímu jubileu Jiřímu Neumanovi, Jiřímu Blažíčkovi a místostarostovi obce Robertu Marešovi a předal jim dárkový koš.

Plaketa Hasičského záchranného sboru České republiky, kterou v pátek 12. srpna
2022 osobně předal generální ředitel HZS ČR generálporučík Vladimír Vlček jako poděkování
při likvidaci požáru v Českém Švýcarsku starostovi Hřenska Zdeňku Pánkovi a členům zastupitelstva obce Robertu Marešovi a Janu Košíkovi.
Nezapomněli jsme na vás. Vážení čtenáři, jistě jste si všimli, že vám od letních prázdnin
nebyl doručen obecní zpravodaj. Nejedná se o chybu v doručení, ale o důsledek masivního
požáru, který si vyžádal obrovské nasazení všech sil, jimiž Obecní úřad ve Hřensku disponuje. Postupně se vše vrací do normálu a my vám tak přinášíme informace z minulého období
sdružené do jednoho vydání. Děkujeme všem za vynaložené úsilí, přejeme příjemné čtení a za
zpoždění se vám omlouváme.

Obec Hřensko byla Skupinou ČEZ vybrána
do projektu reklamního partnerství nazvaného
Rozsvěcení vánočního stromu 2022

Rozsvícení vánoèního stromu
na Mezné

Rozsvícení vánoèního stromu
ve Høensku

Zveme všechny obèany na rozsvícení vánoèního stromu
v sobotu 26. listopadu 2022 od 17.00
v prostoru kulturního domu na Mezné.
Znít budou reprodukované vánoèní písnì a koledy,
hasièi a obec zajistí obèerstvení a teplé nápoje.

Zveme všechny obèany na rozsvícení vánoèního stromu
v nedìli 27. listopadu 2022 od 17.00
u kostela ve Høensku
Znít budou reprodukované vánoèní písnì a koledy,
hasièi a obec zajistí obèerstvení a teplé nápoje.

Rozloučení

V pondělí 17. října nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka, babička - Marcela Křížková.

který by neochutnal její polévku
z vojenské či hasičské historické
polní kuchyně. S naší Marcelkou
jsme se naposledy rozloučili 21.
října. Poslední sbohem ji přišli dát
jak nejbližší rodina, tak i kamarádi z celé republiky i zahraničí.
Na poslední cestu se osobně přišli rozloučit hasiči Labská Stráň a
sirénou ji vyprovodili hasiči z Kopytova, o které se s láskou starala
po celou dobu největšího požáru
Pro obec Hřensko se svým man- v Národním parku České Švýcarželem pracovala celý život. Zřej- sko. Děkujeme všem, kteří na ni s
mě není v našem okolí občan, láskou vzpomenou.

Oslava vzniku ČSR a Dne veteránů
Ostrostřelci z Mezné si v sobotu připomněli výročí vzniku
naší republiky a nadcházejí
Den válečných veteránů.

kadetů, tak aby naše děti a vnuci
pokračovali v této tradici. Pro
sbor kadetů jsou již připraveny
akce na příští rok.
Věříme, že tím prospějeme
dobré věci a jako bonus získáme srdce a toleranci manželek,
babiček a přítelkyň.

Slavnostní akt se již tradičně
konal u pomníku padlých z I.
světové války. Slavnostní setkání ostrostřelců pak pokračovalo přijetím nového člena, pana
Františka Šikýře. František se již
dlouhá léta účastní společenského života a brigád v osadě Mezná. Ostrostřelci tak formálně
potvrdili dlouholeté přátelství.
Současně tento den byl, přijetím prvního člena, do Sboru

Pošesté v Žernosekách
Ve čtvrtek 27. října již po šesté
navštívili obyvatelé, chalupáři a
přátelé z Hřenska a dalších míst
Zámecké vinařství s.r.o. Velké
Žernoseky.

Návštěva a posléze ochutnávka
místních vín byla uskutečněna
díky Obecnímu úřadu Hřensko.
Vinné sklepy a pozdně barokní
zámek ve Velkých Žernosekách

tvoří nerozdělitelný objekt, který
je zcela ojedinělý. Jde o unikátní a doposud funkční propojení budovy zámku s rozsáhlými
vinnými sklepy. Hlavní průčelí
je řešeno tak, že vchod v něm
nevede do zámeckých komnat,
ale do předsklepí a dále do vlastních vinných sklepů. Po přivítání
panem Kupsou následovala komentovaná prohlídka vinných
sklepů s ochutnávkou vín. Sice
převážná většina hostů již sklepy
v minulosti navštívila, ale přesto

si prohlídku sklepa nenechala ujít.
Porovnávala se vína jak suchá,
tak i polosuchá, růžová, červená.
Oproti minulým létům se ochutnával i bílý Donauriesling, rakouská odrůda pěstovaná též ve Velkých Žernosekách. Starosta obce
Hřensko také vyhlásil oblíbenou
soutěž z oblasti vinařských znalostí a ocenil výherce opět vínem.
Zábava trvala do dvacáté druhé
hodiny a byla možnost zakoupit si
ochutnaná vína. Poté nás autobus
odvezl do svých domovů.

Pozvánka na koncerty ve Hřensku
Jan Verner - trubka

prezidenta republiky. Natáčí pro
Český rozhlas a televizi. Je členem
souboru Verner Collegium. Podílí
se také na slavnostních bohoslužbách v chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Strahově a v katedrále sv. Víta.
Martin Maxmilian Kaiser varhany

Trumpetista Jan Verner (narozen 1964), synovec hobojisty
Pavla Vernera a mladší bratr violoncellisty Pavla Vernera studoval
hru na svůj nástroj na Pražské
konzervatoři ve třídě prof. Josefa
Svejkovského. V roce 1984 se stal
vítězem Soutěže konzervatoří v
Teplicích. Koncertuje v řadě zemí
Evropy (Španělsko, Itálie, Německo, Francie) a své umění představil také v Japonsku. V současné
době působí jako koncertní mistr
Hudby Hradní Stráže, kde reprezentuje při slavnostních akcích

Varhaník Martin Maxmilian
Kaiser (narozen 1983 v Děčíně)
vystudoval po absolutoriu litoměřického gymnázia Vysokou
školu chemicko-technologickou

v Praze, obor organická chemie a
farmakochemie. Dále pokračoval
v doktorském studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které úspěšně zakončil
získáním titulu Ph.D. Nyní působí
jako vědecký pracovník na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR v Praze v
oboru medicinální chemie. Hudbě se aktivně věnuje od šesti let.
Klavír studoval nejdříve v ZUŠ
Litoměřice u Milady Husákové,
později soukromě pod vedením
prof. Věry Vlkové na konzervatoři
v Teplicích. Na varhany hraje od
sedmnácti let. Hru na královský
nástroj studoval nejdříve v ZUŠ
Litoměřice pod vedením Jitky
Neužilové, dále soukromě v Praze
u MgA. Petra Rajnohy, Ph.D.
a prof. Jaroslava Tůmy. Taktéž
navštěvoval hodiny varhanní
improvizace u strahovského regenschoriho Vladimíra Roubala.
Pravidelně koncertuje u nás
i za hranicemi (Holandsko, Německo, Litva, Gruzie, Arménie
atd.). Spolupracuje také s vynikajícími umělci: sopranistky Ludmila Vernerová a Karolína Janů,
mezzosopranistka Edita Adlero-

vá, trumpetisté Jan Verner a František Svejkovský, violoncellista
Marek Novák (člen České filharmonie) atd. V rámci své hudebně-badatelské činnosti se dlouhodobě hluboce zabývá životem a
dílem našeho největšího varhanního virtuosa první poloviny 20.
století Bedřicha Antonína Wiedermanna, o němž v současnosti
dokončil první ucelenou monografii s názvem Bedřich Antonín
Wiedermann – Česká varhanní
legenda (2022).

Sbor dobrovolných hasièù Høensko poøádá tradièní

Pouštìní bludièek

Lampionový prùvod
Sraz všech na hasièské zbrojnici 27.11.2022 v 16:30.
Lampionky, teplé obleèení a dobrou náladu s sebou. Ostatní zajistí hasièi.

Adventní koncert
v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Hřensku
v neděli 27. 11. 2022 od 15:00
Maurice Greene (1696–1755):

Trumpet voluntary

Anonym (18. stol., Panenský Týnec):

Sonata Pastorella D dur

Anonym (18. stol., Žďársko):

Pastorella G dur

Josef Ferdinand Norbert Seger (1716–1782): Preludium a fuga C dur
Pavel Josef Vejvanovský (1639–1693):

Sonáta à 4 g moll

Jakub Jan Ryba (1765–1815):

Pastýřská předehra D dur
Vánoční píseň
Fuga E dur
(fragment, dokončil M. M. Kaiser)

Franz Schubert (1797–1828):

Ave Maria

Michel Corrette (1707–1795):

Creator alme siderum
(adventní hymnus)

Carillon (Zvony)
Noël provençal
Bedřich Antonín Wiedermann (1883–1951): Miletínský menuet
Pierre-Max Dubois (1930–1995):

Choral

Fernand de la Tombelle (1854–1928):

Toccata e moll (op. 23/3)

Jan Verner – trubka
Martin Maxmilian Kaiser – varhany

Nový dron pro hasiče
Jednotce sboru dobrovolných hasičů ve Hřensku byl v
pondělí 15. září přímo v terénu předán užitečný technický
pomocník – bezpilotní letoun,
běžně nazývaný dron.

Jak praxe při zdolávání ničivého požáru ve Hřensku a v Národním parku České Švýcarsko
ukázala, byla bezpilotní letadla
velice užitečná zejména při vyhledávání a monitorování šíření
ohně. Bylo tak možné a velice
jednoduché podívat se tam, kam
by byl jinak přístup možný pouze za pomoci lanové techniky
nebo zdlouhavým prosekáváním
neprostupným lesem v těžkém
terénu. Rozhodně drony ušetřily
spoustu sil a nyní již i naše hřenská jednotka disponuje tímto
výdobytkem techniky, který ve
službách hasičů v našem okrese doposud není a v rámci Ústeckého kraje jím disponuje jen
HZS Ústí nad Labem, který jej

obdržel jen o týden dříve.
Náš dron je stejného typu jako
má HZS a jeho výběr byl konzultován s operátory dronů HZS
ČR tak, aby plně postačoval k
plnění úkolů v našem náročném
terénu. Jde o ověřený model DJI
Mavic 2 Enterprise Advanced,
který bleskově dodala společnost
TELINK, spol. s r.o., se sídlem
Na zlatě 2835/3, Praha. Bleskově

tak, že v pátek bylo telefonicky
objednáno a v pondělí byl dron
osobně předáván přímo v terénu, aby mohl sloužit při zajišťování požární ochrany a trvalého
dohledu na celém území národního parku.
Bezpilotní letoun byl pořízen
za laskavého přispění NADACE
ČEZ v rámci grantového řízení
„Podpora regionů“. Nadační pří-

spěvek činil 100 000,- Kč, zbylou
část pořizovací ceny ve výši 77
358,- Kč uhradila Obec Hřensko
z vlastních prostředků. V této
ceně je také zahrnuto speciální
pojištění na dobu 1 roku, během
kterého bude kterákoli poškozená součástka obratem vyměněna za novou.
K čemu bude dron používán?
Jelikož disponuje normální –
vizuální, ale i termo kamerou,
bude používán k vyhledávání a
lokaci ložisek hoření a jejich dokumentaci. Dále pak lze takový
stroj využít při hledání ztracených nebo pohřešovaných osob
či k dokumentaci škod po živelních pohromách. Obecně se dá
říci, že bude sloužit k ochraně
obyvatel Obce Hřensko, přijíždějících turistů a návštěvníků
krajiny na území Národního
parku České Švýcarsko.
Ovládat bezpilotní letoun budou u zdejší jednotky tři piloti
s náležitým výcvikem tak, aby
bylo zajištěno, že u každé události bude možné dron nasadit.
O jeho nasazení rozhoduje velitel zásahu stejně jako o nasazení
jiné požární techniky, a proto lze
s dronem za účelem ochrany života, zdraví a majetku a při odvracení hrozeb létat i na území
národního parku, kde je to jinak
striktně zakázáno.

Z bloku Obecní policie Hřensko období září a říjen 2022
Zvědavci si pořizovali foto
Dne 4.září řešila hlídka OP
Hřensko v úseku Hřensko-Mezní Louka stav, kdy se zde pohybovalo několik zvědavců za účelem ulovení co nejzajímavějšího
snímku místa spáleniště. Hlídka
OP osoby vykázala z bezprostředního okolí komunikace.
Jednalo se zejména o kolaře.

vyšetřování příčin požáru, a to i vozidla a zjistila, že se jedná o
pracovníka provádějící opravy
za použití dronů.
na objektu. Situaci mu hlídka vysvětlila a on přeparkoval na ploVozidlo na chodníku
Dne 7. září při kontrole nábře- chu vedle kontejnerů.
ží hlídka OP Hřensko zjistila, že
zde parkuje uprostřed chodníku Spící muž
vozidlo. Hlídka OP poté zjistila, Dne 8. září bylo hlídce OP
že se jedná o majitele čerpací sta- Hřensko nahlášeno, že na tržnici
nice, který popíjel uvnitř kávu. Imbis spí muž přikrytý prknem.
Hlídka OP jej nechala vozidlo Po příjezdu na místo hlídka OP
Únik vody z místa vedle ko- přeparkovat na parkoviště ČOV. Hřensko zjistila, že muž přikrytý
Moc se mu to nelíbilo a tvrdil, dvěma prkny tvrdě spal. Hlídmunikace
Dne 4.září hlídka OP Hřensko že je stejně celý chodník jeho. Po ka muže vzbudila a zjistila, že je
zjistila, že v místě nad parkoviš- krátké diskuzi poslal svého řidiče nezraněn a ani není pod vlivem
těm U Vodopádu teče nad bou- a ten vozidlo přeparkoval na par- alkoholu. Muž tvrdil, že si jenom zdřímnul a odpočíval. Dále
dičkou voda z okraje komunika- koviště.
tvrdil, že cestuje domů do SRN.
ce. Hlídka OP Hřensko nahlásila
Hlídka OP muži vysvětlila, že je
závadu na SČVaK k prověření Špatně parkující vozidlo
Při kontrole Mezné dne 7.září nežádoucí, aby zde takto pospápříčiny úniku vody.
hlídka OP Hřensko zjistila, že val. Na to se muž trochu rozcvičil
vozidlo KIA parkuje v zatáčce a odjel na koloběžce domů směr
Vyšetřování příčiny požáru
Dne 5. září byl policií ČR uza- před bývalou školou na Mezné. SRN.
vřen úsek Hřensko-Mezní Lou- Z velké části na travnaté ploše a
ka-Mezná pro nebydlící osoby v částečně zasahující i do komuni- Výjezd hasičů
těchto osadách. Důvodem bylo kace. Hlídka OP vyhledala řidiče Dne 13. září byl v odpoledních
hodinách vyhlášen výjezd hasičů k požáru.
Údajně zahořelo ve
svahu nad parkovištěm
Pod skálou. Na místo dorazila hlídka OP
jako první a zjistila, že
pořádají
se nejedná o požár, ale
majitel objektu č. p. 39
Mikulášskou besídku
si rozdělal v krbu oheň.
v sobotu 3.12.2022 od 16 hod. na hasičárně
Toto zjištění hlídka
oznámila přijíždějícím
jednotkám hasičů. Majitel objektu byl hlídkou
poučen o podmínkách
při rozdělávání ohně v
této nebezpečné lokalitě.

Obec Hřensko

ve spolupráci s SDH Hřensko

Pro děti bude připraven bohatý program s překvapením. Součástí budou zábavné
soutěže a diskotéka pro děti. Poté společně přivítáme Mikuláše, anděla a čerta
s dárečky.

Všichni jste srdečně zváni.

Překážka silničního
provozu
Dne 24. září při kontrole nábřeží hlídka OP
Hřensko zjistila, že na
silnici ve směru na Děčín leží hromada lepenkového papíru v jízdním pruhu. Lepenka
pravděpodobně někomu ulétla z korby vozu.
Jelikož tvořila překážku
silničního
provozu,
hlídka OP Hřensko
papírovou hmotu operativně odklidila z komunikace a tím byla
obnovena bezpečnost

silničního provozu.
Znečištění toku řeky Labe
Dne 29. září hlídka OP Hřensko při kontrole nábřeží zjistila
znečištění toku řeky Labe. Vzhledem k tomu, že k znečištění došlo
směrem proti proudu mimo náš
katastr, tak hlídka OP Hřensko
nahlásila událost na ředitelství
hasičů v Ústí nad Labem, která
věc prošetří. Poté byl vyhlášen
výjezd hasičské jednotky.
Stálá činnost
Řešení přestupků v dopravě,
stálé monitorování ohrazení u
kostela, kontrola míst, kde v minulosti docházelo k zakládání
černých skládek, kontrola dodržování zásad stánkového prodeje
a ostatní činnosti na úseku veřejného pořádku.
Vrak vozu
Dne 1. října řešila hlídka OP
Hřensko v místě nábřeží vrak
nepojízdného vozidla poté, co se
k němu přihlásila jeho majitelka,
která na nejbližší dny zajistila
odvoz vozidla k ekologické likvidaci.
Bezdomovec
Dne 4. října při kontrole veřejného pořádku v místě nábřeží
hlídka OP Hřensko zjistila, že v
zastávce autobusu leží ve spacáku
na lavičce osoba a spí. Hlídka OP
Hřensko osobu vzbudila a zjistila,
že se jedná o občana SRN a poté
jej vyzvala k odchodu směr SRN.
Muž nebyl ochoten s hlídkou komunikovat. Zřejmě se jednalo o
bezdomovce.
Koně bez dozoru
Dne 9. října hlídka OP Hřensko
zjistila, že na Mezné se pohybuje
kůň bez majitele mimo ohrazení.
Hlídka OP Hřensko kontaktovala
majitele koní a poučila jej, jak má
koně lépe zajistit proti útěkům.
Útěky koní jsou totiž opakované.
Dopravní nehoda
Dne 27. října hlídka OP Hřensko řídila provoz u dopravní nehody cisterny a dodávky, která
se stala v úseku Hřensko-Mezní
Louka se zraněním řidiče nákladního vozidla.
Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Soutěž o pohár starosty
obce Hřensko

Den „D“ nadešel v sobotu
25.6.2022. Pořádali jsme soutěž v požárním útoku.
Přípravy začaly už v pátek, kdy
jsme vařili guláš, chystali potřebné zajištění (stany, pivní sety
atd.) pro účinkující i hosty.
Soutěže se zúčastnilo 9 SDH.
Byly obsazeny všechny tři dětské
kategorie a pro srandu soutěžili i
vedoucí s rodiči. Soutěžilo se v

Soutěž ve Svádově
V neděli 2.10.2022 jsme se
zúčastnili soutěže, která byla
pro nás i děti úplně nová.
Průběh byl stavěn jako výjezd
jednotky. Na začátku se spí,
dokud se nehoukne výjezd. A
pak už to znají všichni hasiči –
obléct, do auta, přes překážky
uhasit požár nebo transportovat
pacienta, zpátky autem na hasičárnu a dotankovat. Místo auta
měly děti žebřík a tankování
na konci byl kelímek s vodou.

7. členné družstvo se v jednom
místě závodu rozdělilo na transport pacienta a druhá polovina
na hašení požáru.
Děti chtěly, aby si tuto soutěž
zkusili i vedoucí za jejich pomoci. Tak podaly sami přihlášku.
Umístili jsme se na krásných
místech na to, že jsme soutěžili
v tomto duchu poprvé. Starší na
4. místě, mladší na 11. místě a
dospělí na 1. místě.

tradičním požárním útoku na
dva pokusy.
Starší měli 3.místo, mladší měli
6.místo a naši nejmenší byli na
1.místě. Vše se povedlo, všichni
účastníci si hasičský soutěžní
den moc užili.
Chtěli bychom poděkovat obci
Hřensko za pomoc při realizování soutěže.
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