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Letošní úspěšná
sezóna je u konce.

Tradiční závod
převozníků má své
letošní víteze.

Dobrý den,
dne 18.10.2018 jsme využili při
pobytu v okolí Hřenska plavbu na
lodičkách-Edmundovou soutěskou.
Krásný zážitek, za který bych
chtěla poděkovat. Budu ráda,
pokud můj dík bude předán lidem,
kteří tuto plavbu provádí. Naším
průvodcem a kormidelníkem byl
pán „v culíku“. Byli jsme jeho
poslední posádka.
Ještě jednou tedy velký dík za
super zážitek a přeji, ať máte i
nadále spokojené zákazníky.

Již třetí vílet do
Žernosek byl opět
plně obsazen.

Andrea Strohmaierová
Karlovy Vary

Starosta Zdeněk Pánek dostal důvěru
pro další funkční období

Na ustavující schůzi zastupitelstva obce Hřensko dekoruje bývalý starosta Jan Havel do druhého funkčního období na fuknci starosty JUDr. Zdeňka Pánka. 		
V úterý 30. října 2018 proběhla
v hotelu Lípa ustavující schůze zastupitelstva obce Hřensko.
Zastupitelé po schválení programu volili starostu a místostarostu
obce Hřensko. Do funkce starosty

byl zvolen JUDr. Zdeněk Pánek,
místostarostou pak Bc. Robert
Mareš. Dále zastupitelé pokračovali volbami předsedů jednotlivých
výborů.
Předsedou finančního výboru se

stal Miroslav Smoliga, členy pak
Mgr. Alena Tomášková a Hana
Veselá. Předsedkyní kontrolního
výboru se stala Alena Pačáková,
členy pak Mgr. Emílie Vrzalová a
Lubomír Toušek.

foto: Jiří Neuman

Součástí ustavujícího zastupitelstva bylo mimo jiné složení slibu
zastupitelů, kterým se zavazují k
čestnému a svědomitému výkonu
jejich funkce.
Ladislav Neuman
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Vážení spoluobčané,
v této době, kdy svým sdělením přispívám do našeho zpravodaje, začalo již pracovat nově zvolené zastupitelstvo. V původním složení však
pouze na krátkou dobu, neboť Jan
Havel po mnoho minulých let tvůrčí
představitel obce Hřensko a agilně
pracující na různých postech, se rozhodl rezignovat. Za vše dobré, co pro
naši obec udělal, si zaslouží upřímné
poděkování, což tímto rád činím.
Tím se uvolnila cesta k tomu, aby na
příštím řádném zastupitelstvu byl
jejím členem zákonným způsobem
ustanoven Roman Pluháček.
V zářijovém vydání našeho měsíčníku jsem Vás informoval o narůstajícím trendu návštěvníků naší
lokality turisty, rádi a opakovaně
přijíždějícími do našich soutěsek,
které jsou pro ně stále přitažlivé. Jestliže tehdy do konce sezony měly být
v provozu ještě 40 dní a navštívilo je
343 000 návštěvníků, pak nyní, po
skončení sezony, můžeme tuto skutečnost hodnotit ještě pozitivněji. A
nyní několik konkrétních čísel:
1. Návštěvnost v soutěskách v sezoně r. 2017 – celkem 303 224 návštěvníků;
Návštěvnost v soutěskách v sezoně
r. 2018 – celkem 404 950 návštěvníků;
Nárůst o 101 726 návštěvníků.

2. Parkování na obecních parkovištích v r. 2017 – celkem 53 143
motorových vozidel;
Parkování na obecních parkovištích v r. 2018 – celkem 56 577 motorových vozidel;
Nárůst o 3 434 motorových vozidel.

promítlo, avšak bez nemalých, mnohamilionových investic do jejich
zvelebení, jež jsou pro každého návštěvníka naprosto viditelné a oceňující, by tomu tak nebylo. Chci vás
ujistit, že nově zvolené zastupitelstvo
bude věnovat permanentní pozornost tomu, aby vhodnými a velkými
investicemi se soutěsky ještě více za-

Jak sami vidíte, obec a potažmo
soutěsky se stávají neoddělitelným
a turisticky atraktivním regionem,
a to je dobře. Mám za to, že i naši
podnikatelé mohou být s uplynulou
sezonou spokojeni, když si přeji,
aby tento trend byl zachován i do
budoucna. Nepochybně stále teplé
počasí se potud do tohoto trendu

traktivnily. Uvidíte, že již na začátku
příští sezony v r. 2019 poznáte jejich
vylepšení, o kterém vás budu v příštím vydání zpravodaje informovat.
Ještě však počátkem měsíce října,
tedy na sklonku turistické sezony,
bylo u srubové stavby v Edmundově
soutěsce vybudováno vhodné funkční přístřeší pro pracovnice dohlížející

na čistotu tamních veřejných záchodků. Tím došlo k vylepšení jejich
pracovního prostředí.
V současné době byl též vybudován přístřešek u naší hasičárny, kde
bude především umístěn materiál
jak pro hasiče, tak i hasičata, aby
do budoucna nemohl být atakován
vandaly, který je dosud umístěn
mimo hasičárnu. Navíc nově položená dlažba, která se zde nachází,
atraktivnost tohoto prostoru ještě
více podtrhuje.
Prozřetelnost bývalého zastupitelstva vyústila v generální opravy
můstků v Divoké soutěsce a Mezního můstku uskutečněné v nedávné době, čímž jsme se tehdy podle
znalce vyhnuli možným fatálním
následkům. To nás nakonec inspirovalo k tomu, že ještě do konce roku
budou všechny můstky ve Hřensku
podrobeny znaleckému zkoumání,
abychom případně včas mohli operativně sjednat účinnou nápravu.
Dovolte mi, abych Vám na závěr
tohoto příspěvku popřál krásné a
poklidně prožití vánočních svátků a
do Nového r. 2019, rodinnou pohodu a náruč osobních a pracovních
úspěchů.
Ať jste zdraví, máte se rádi a jste
spokojeni.
.JUDr. Zdeněk Pánek,
starosta

Narozeniny v prosinci

narozeniny oslaví

Alena Havlová, Lukáš Bohatý, Stanislav Křížek,
Martina Pilňáčková, Martina Koudelková,
Eva Trázníková, Barbora Hanková,
Stanislav Tajbner, Pavel Vitmann,
Helena Peroutková, Veronika Chmelíková,
Lubomír Stárek a Karel Průcha

své jubileum oslaví
naši občané

Alena Tomášková a Oto Riňák

Oslavencům přejeme
pevné zdraví a veselý život.

Taneční zábava k ukončení turistické sezóny 2018

Jan Havel dostává za práci v zastupitelstvu
poděkování a dárek od starosty Hřenska.

Teneční skupicha Scratch.
11. listopadu se v Hotelu U Zeleného stromu uskutečnila zábava, která zakončila úspěšnou
sezónu.
Moderátor večera Petr Bandurič přivítal zúčastněné a uvedl
první účinkující hasičata, která
spolu se starostou obce Hřensko
JUDr. Pánkem zazpívala hřenskou hymnu. Po ní byl starostovi
předán malý dárek -„ Zlatý slavík“.
Následovalo velmi pěkné taneční
vystoupení skupiny Scratch DDM
Děčín. Poté starosta obce vyhlásil
výsledky závodu převozníků o Pu-

Hřenská Hasičata se starostou.
tovní pohár starosty obce Hřensko,
který se konal dopoledne téhož
dne v Edmundově soutěsce a předal jim ceny. V kategorii mladších
obsadil opět 1. místo Tomáš Sobol
časem 5:30, na 2. místě byl Antonín Podaný časem 5:43 a na 3. místě se časem 5:47 umístil Vlastimil
Peroutka. V kategorii starších se
na 1. místě umístil František Helbich časem 6:26, na 2. místě Libor
Holpuch časem 6:28 a na 3. místě
Lubomír Mandík časem 6:35. Následně pozval starosta na podium
velitele JSDH Hřensko Miroslava

Předávání cen vítězům v kategorii starší - zleva: František Halbich, Luboš
Mandík, Libor Holpuch a JUDr. Zdeněk Pánek.

Křížka, kterému poděkoval za vynikající dlouhodobou práci všech
hasičů. Jednotka kategorie JPO III.
má 19 členů výjezdové jednotky a
sbor dobrovolných hasičů 74 členů. Jednotka zasahovala v průběhu roku u 50 událostí. Například se
jednalo o likvidaci padlých stromů,
požárů, dopravních nehod, dále o
záchranu života a zdraví osob či
zvířat. V šesti případech se jednalo
o spolupráci s LZS. Starosta obce
také poděkoval Janu Havlovi, který
se vzdal všech funkcí v zastupitelstvu. Za jeho dosavadní práci pro

Poděkování Miroslavu Křížkovi, veliteli
hřenských hasičů.

obec a mu předal věcný dar. Na to
už začala taneční zábava. K tanci a
poslechu k plné spokojenosti hrála
kapela U-Style z Děčína. Doprava
na zábavu a zpět byla dobře zajištěna autobusem. Celý večer bylo
výborně zabezpečeno občerstvení
manželi Vechovými (guláš, bramborový salát a řízek, chlebíčky,
jednohubky, nealkoholické i alkoholické nápoje). Zábava zakončila
letošní náročnou sezónu, která v
počtu turistů překonala loňskou
návštěvnost o více jak 100 000.
text a foto Jaroslav Heneberk

Předávání cen vítězům v kategorii mladší - zleva: Antonín Podaný, Vlastimil Peroutka, starosta a Tomáš Sabol.

Mezenské vánoce
Tak už je to tady. Letos se scházíme už po desáté.
Poprvé jsme se ke společné a
předčasné oslavě vánoc setkali v
listopadu v roce 2009 v Čedosu.
Těmito slovy začalo setkání stálých obyvatel a chalupářů v sobotu
17. listopadu v Hotelu Hubert na
Mezné. Předtím dopoledne provedli muži výzdobu místnosti a
ozdobili vánoční stromeček, ženy
doma připravily vánoční večeři,
salát – je vidět vždy několik variant, kapra, řízky nebo vinnou
klobásu. Rybí polévku a zelňačku
připravila tradičně Alenka Havlová. K ochutnávce byly doneseny i
další pochutiny – chlebíčky, jednohubky, cukroví, dorty. Po krát-

kém přivítání a proslovu následoval přípitek a slavnostní večeře. Po
ní si každý postupně vybral pod
stromečkem dárek. Po hromadném rozbalení se rozběhla zábava
trvající do 23. hodiny. Poté starosta změnil oslavu Štědrého večera
na silvestrovskou noc. Účastníci
se, někteří úplně, jiní jen částečně, přestrojili do nejrůznějších
masek a zábava dále pokračovala.
Všichni se výborně bavili do časných ranních hodin. Hudbu zajistila skupina LP-Tandem. V neděli
dopoledne opět nastoupili muži
k úklidu sálu. Děkujeme všem
zúčastněným a rodině Zárubů za
přípravu oslavy.
text a foto Jaroslav Heneberk

Den válečných veteránů

Dne 2. listopadu předal starosta obce Hřensko JUDr. Zdeněk Pánek k životnímu jubileu paní
Růženě Tourkové dárkový koš. Popřál jí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. foto Václav Tourek

V sobotu 11. listopadu odpoledne, „Ostrostřelci“ na Mezné
zapálili svíci a položili kytici
vlčích máků k pomníku padlých v první světové válce.
Uctili tak padlé vojáky i z této
obce v první světové válce, padlo

22 mužů. A právě před sto lety, v
tento den, skončila první světová válka. Podle starých rituálů
bylo setkání ukončeno „posledním přípitkem“ - kapky na zem
pro padlé.
text a foto Jaroslav Heneberk

Požár co neměl být požár

Odpad, ostatní, 1.st., Růžová,
při pálení přeskočil plamen na
hnůj, hnůj doutná, malý plamínek... takto zněla vyrozumívací
zpráva od operačního důstojníka
HZS.
Ze Hřenské hasičárny vyjíždí
obě cisterny, podle operačního na
místě již zasahují jednotky z Děčí-

na a Labské Stráně. Ty požádali o
naší posilu pro nedostatek vody,
aby požár dostaly co nejdříve pod
kontrolu a nedošlo k dalšímu šíření a škodám. Po příjezdu na místo
nestačila ani voda z našich cisteren
a byla vybudována „čerpačka“ u
Rybníka v Růžové, tam bohužel
nebyl dostatek vody a druhé čer-

pací místo bylo postaveno až v
Srbské Kamenici. Cisterny se proto
kyvadlově točily a na místo zásahu
dovážely vodu z obou stanovišť.
Na místo byl povolán i bagr pro
rozhrnutí klestí, aby se vše nechalo
dobře uhasit. Zásah byl ukončen
po sedmé hodině večerní. Opět se
ukázala nezodpovědnost lidského

faktoru, pálit v současném suchém
počasí na hranici Národního parku, kdy je vydán zákaz vstupu do
lesa mimo vyznačené turistické
stezky. Velké štěstí bylo, že nefoukal vítr a oheň nepřeskočil na sousední pole a les. Na fotkách každý
může vidět o jaký malý plamínek
se jednalo.
Jan Křížek

Závod
ZÁVODY 2018 - STARTOVNÍ LISTINA
Startovní
pořadí

Čas

Celkové
pořadí

STARŠÍ
Procházka Vladimír
Holpuch Libor
Pilnáček Miroslav
Chmelík Luboš
Mandík Lubomír
Halbich František
Vavřička Miloš
Růžička Jiří

5
12
17
18
9
8
4
13

6:35
6:28
7:48
7:27
6:35
6:26
7:03
7:59

4
2
7
6
3
1
5
8

MLADŠÍ
Sabol Tomáš
Chmel Bohumil
Marek Vlastimil
Hošna Martin
Peroutka Vlastimil
Podaný Antonín
Fieger Michal

11
16
14
1
3
15
10

5:30
6:08
6:01
6:41
5:47
5:43
6:04

1
6
4
7
3
2
5

HOSTÉ
Friš Vladislav
Křížek Miroslav
Bernášek Filip

6
7
19

7:24
6:21
6:11

3
2
1

Tomáš Sabol, účastník závodu v kategorii mladší, zachycen při svém vítězném běhu. Utíká si pro
již sedmé vítězství (šesté v řadě).			

převozníků

Závody převozníků mají dlouhou V letech 2009 - 2014 se závodilo
historii na kterou Obec navázala ve bez rozlišení věkových kategorií. Od
stejný rok, kdy Soutěsky převzala, roku 2015 jsou kategorie dvě a to
tj. v roce 2009.
převozníci mladší (do padesáti let) a

už jen kousíček... Bohumil (Tony) Chmel, letos šestý v kategorii mladší.

všichni z cesty... Jiří Růžička, 8. místo v kategorii starší.

starší (přes padesát let). V roce 2010
se závody neuskutečnily vzhledem
k povodni. V kategorii starší letos
vyhrál František Halbich, vítěz z let

2011 a 2015. Tomáš Sabol letos vyhrál v kategorii mladší a zopakoval
tak své výkony z let 2011 a 20132017.
foto: Julius Pufler

mám to za sebou... Antonín Podaný, vybojoval druhé místo v kategorii mladší.

musím, musím... Liboru Holpuchovi se hattrick nepodařil, vítězství v kategorii starších mu uniklo
o pouhé dvě vteřiny.				
foto: Julius PUFLER

Obecní policie Hřensko od 16. září do 31.října 2018
Kůň útěkář
Dne 16. října bylo hlídce Obecní
policie Hřensko telefonicky oznámeno, že se mezi Mezní Loukou a
Meznou pohybuje kůň bez jezdce
a na komunikaci závažným způsobem ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu. Hlídka
vyrozuměla majitele koně o stavu
věci a ten zajistil opětovné ustájení
zvířete. Zároveň byl majitel koně
hlídkou OP upozorněn na možné následky v případě opakování
útěku zvířete z ohrady a jeho ještě větším zajištění proti opuštění
ohrady.
Vandalismus
Dne 16. října bylo hlídce Obecní
policie Hřensko nahlášeno pracovníky hotelu Praha, že jim neznámý
pachatelé zpřetrhali řetízky ohraničující parkovací plochu u hotelu, včetně rozkopání kuželů. Po
příjezdu hlídky OP na místo bylo
okamžitě zahájeno pátrání po osobách a případné vytěžení svědků
události. Ani po vytěžení občanského aktivu se hlídce OP Hřensko
nepodařilo ustanovit osoby podezřelé z tohoto činu, tak nezbylo
pracovníkům hotelu nic jiného,
než způsobenou škodu napravit na
vlastní náklady hotelu Praha.

hlídka Obecní policie Hřensko
zjistila, že je otevřený objekt č.p. 84
v podobě dveří dokořán v přízemí
domu a tudíž volný přístup do
objektu. O stavu věci byla informována majitelka objektu, která si
zajistí uzamčení objektu.
Černá skládka
Dne 27. října při kontrole veřejného pořádku hlídka Obecní
policie zjistila, že před prodejnou
Pegas na pozemku obce Hřensko je čerstvě založená skládka v
podobě odložené dřevní hmoty.
Hlídce OP se podařilo osobu, která zde nepořádek uložila vypátrat
a vyzvala jí k okamžitému úklidu
odpadu, což bylo splněno.

Strážník Obecní policie Hřensko Vlastimil Šárovec.
Volně pobíhající pes
Dne 24. října hlídka Obecní
policie Hřensko zjistila, že se po
Mezné pohybuje volně vzrostlý
pes bez majitele. Díky místní znalosti hlídka OP zjistila, že se jedná
o psa občana z Mezné a proto jej
ihned vyrozuměla o výskytu psa a
ten si jej vzápětí odchytil s pouče-

foto: Jiří Neuman

ním ze strany hlídky OP o lepším
zajištění psa , jako opatření proti
možnému dalšímu útěku. Majitel
psa vzal poučení hlídkou OP na
vědomí.
Nezajištěný objekt
Dne 25. října při kontrole veřejného pořádku v místě nábřeží

Nalezené doklady
o původu psa
Dne 20. října bylo hlídce Obecní
policie Hřensko oznámeno, ze v
prostoru nábřeží ve Hřensku byly
nalezeny doklady o původu psa
místní občanky. Hlídka OP si doklady převzala a díky místní znalosti je předala do domu kde bydlí.
Vzhledem k tomu, že majitelka
dokladů byla momentálně nepřítomná, tak jí hlídka OP informovala o nálezu dokladů telefonem a
jejich dočasném uložení.
Veřejný pořádek
Dne 23. října hlídka Obecní policie Hřensko provedla kontrolu
dodržování zásad stánkového prodeje v podobě rozmísťování zboží
při prodeji a kontrolu okolí kostela, kde v současné době probíhají
rekonstrukční práce. Průjezdnost
okolím kostela byla s maximální
opatrností ze strany řidičů dodržena a ani zde nebyly hlídkou zjištěny žádné závažné závady.

O víkendu 27. – 28. 10. 2018, tedy 100 let po vyhlášení samostatného státu, se objevily v
interiérech našich měst a obcí národní barvy, a to formou trikolóry zavěšené na fasádě dominantní
stavby. Obec Hřensko se k tomuto projektu také připojila a toto výročí jsme uctili zavěšením trikolóry na budovu obecního úřadu.
Diana Vojtíšková

Neochota platit parkovné
Dne 28. října požádala o pomoc
obsluha parkoviště Obecní policii
Hřensko ve věci turisty, který zaparkoval na parkovišti ve správě
obce Hřensko a rychle se vzdálil
od svého vozidla směrem Mezní
Louka, aniž by zaplatil poplatek
za předpokládanou dobu parkování. Vzhledem k časové prodlevě
mezi skutkem a žádostí o pomoc
se hlídce OP nepodařilo dlužníka
dostihnout, protože ke vzdálení se
z místa použil další jiný dopravní
prostředek. Obsluha parkoviště
byla hlídkou OP poučena o postupu při řešení takovéto události,
která by vedla k větší jistotě při
dopadení nedisciplinovaného turisty.
Podezření z krádeže hodinek
Dne 31. října bylo hlídce Obecní
policie Hřensko oznámeno, že na
tržnici vnitřního Hřenska došlo
ke krádeže hodinek ze stánku. Po
příjezdu na místo události hlídka
Obecní policie se snažila zajistit
svědky incidentu. Toto se však
nepodařilo a proto nebylo možné
událost věrohodně zjistit a určit
míru zavinění. Vzhledem k tomu,
že podezřelý byl občanem Turecka
a neuměl ani německy a už vůbec
ne česky a vzhledem k tomu, že nikomu nevznikla žádná škoda. Nakupující údajně na výzvu prodejce
vrátil hodinky na pult, když je celou dobu údajně viditelně držel v
ruce. Nebyla udělena žádná sankce ze strany hlídky OP Hřensko.
Sepsal: Vlastimil Šárovec

Moře vody v moři skal s grilováním

Labská plavební společnost
vstupuje do jedenáctého roku
svého působení v osobní lodní
dopravě.
Před sedmi lety byla obnovena
tradice a znovu uveden na trh
cestovního ruchu produkt plavby do Drážďan. Následně dále
do Míšně, Kurort Rathenu a na
zámek Pillnitz. Trasa směrem do
Drážďan oslovila řadu historicky
slavných osobností z celé Evropy
a i dnes láká přes všechna úskalí
spojená s proměnlivým vodním
stavem ročně zhruba 20 000 hos-

tů, kteří v naší oblasti stráví více
jak 2 noci.
Rostoucí zájem o plavby i
Hřensko samotné nás vede k
zařazení novinky na úseku s garantovanou splavností. Takovýto
mimořádný úsek se nachází mezi
státní hranicí a obratištěm pod
Dolním Žlebem, kde se v korytu řeky skrývá hluboká skalní
rozsedlina.
V hlavní sezoně od poloviny
června do konce srpna 2019 připravujeme na tomto úseku pravidelné okružní plavby z přísta-

viště Hřensko a zpět lodí Orion
na 1,5 hodiny. Na lodi se bude
grilovat, podávat se budou i čerstvé domácí koláče, délka plavby
a příznivá cena bude vhodná i
pro rodiny s dětmi. Orion popluje od středy do neděle dvakrát za odpoledne a na pátek a
sobotu je navíc zařazena večerní
plavba od 19:30 s živou hudbou.
Po plavbě mohou hosté ještě
dále posedět, při večerní plavbě
v pátek a v sobotu s hudbou až
do 23. hodiny.
Tímto produktem chceme

rozšířit nabídku aktivit jak pro
hosty Hřenska, kteří tvoří významným způsobem místní
ekonomiku, tak i pro místní
obyvatele, které chceme přesvědčit, že loď k Hřensku patří a je na
ní příjemné posedět, případně si
zatancovat .
Jsme přesvědčení, že zařazením
okružních plaveb ve Hřensku s
grilováním a hudbou vytvoříme
další turistickou perličku, kvůli které bude příjemné zůstat ve
Hřensku o něco déle.
Labská plavební společnost, s.r.o.

pořádá

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
dne 8. 12. 2018 v 17,30 hod na Hasičárně.

Pro děti bude připraven bohatý program, přijde kouzelník, dále
za námi dorazí Balónová Evička. Součástí budou soutěže a
diskotéka. Poté přivítáme Mikuláše, anděla a čerta s dárky.

Když je málo místa na parkování, lze zaparkovat i za vodou, nebo i nad vodou.
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Poděkování a informace
Vážení spoluobčané, rádi bychom
Vám poděkovali za Vaše hlasy ve
volbách do zastupitelstva obce.
Slibujeme Vám že se budeme snažit o prosazení našeho volebního
programu. Přestože jsme v opozici
a máme dva hlasy ze sedmi, doufáme že se domluvíme i s ostatními
zastupiteli a že společně podpoříme
prosperitu obce.
Vážíme si Vaší podpory na prvním veřejném zasedání zastupitelstva. Bohužel, jsme byli přehlasováni a tudíž nebylo možné prosadit
naše kandidáty ani do jednoho z
výborů (kontrolního a finančního),
přestože jsme navrhovali kompetentní kandidáty. Tímto každý třetí
občan nedostal možnost podílet se
na kontrole činnosti obce.
naše návrhy na kontrolní výbor:
paní Michaela Česneková z Horního Hřenska, která pracuje několik
let na kontrolním a právním oddělení Magistrátu města Děčín. Jako
dalšího člena jsme navrhovali Petra Kozla z Mezné.
Návrhy protistrany na kontrolní
výbor: předsedkyně: Alena Pačáková z Mezné a jako členy: Lubomír Toušek ze Hřenska a Mgr.
Emilie Vrzalová ze Hřenska.
Naše návrhy na finanční výbor:
RNDr. Paroha z Mezné, který se
dlouhodobě zabývá dotačními
programy i pro obce. Jako druhého
člena jsme navrhli pana Jakuba

Bejšovce ze Hřenska, který již byl
členem finančního výboru v obci
Dobkovice.
Návrhy protistrany na finančního výbor: předseda pan Miroslav
Smoliga z Mezné, členové: Mgr.
Alena Tomášková z Mezné a Hana
Veselá z Mezné.
Tímto můžeme pouze konstatovat že Hřensko je opět v něčem
výjimečné, jelikož oba výbory, kontrolní i finanční, jsou pod vedením
a účasti pouze jedné strany…. Obvykle totiž v obcích a městech České
republiky bývá zvykem, že se opozice podílí na členství ve výborech.
Navrhovali jsme zkušené a praxe
znalé kandidáty (nedokážeme si
vysvětlit, proč by třeba nemohla
být v kontrolním výboru členkou
paní Michaela Česneková, která
má mnohaletou praxi v kontrole
smluv a dotačních programů na
Magistrátu města Děčín).
Již na prvním veřejném zastupitelstvu jsme byli vystaveni trapné
situaci kdy pan Stanislav Křížek
vznesl námitku ke členům nově
zvolených výborů, že zastupitelé
z proti strany neakceptovali 35 %
voličů opozice a nenominovali z
opozice žádného člena ani do jednoho výboru. Na to mu pan starosta Pánek odpověděl že to je názor
jednotlivce , poté se k této námitce
pana Křížka připojil i pan Peroutka, pan Macák a dále i někteří ob-

čané Hřenska.
Rádi bychom připomněli panu
starostovi jeho slova v předešlém
vydání Hřenského měsíčníku (citace): “že bude další spolupráce s
námi v pospolitosti a že vytvoříme
tým, který bude realizovat zamyšlené cíle”.
Informujeme Vás, že 8.11.2018
jsme mailem požádali vedoucí veřejné správy paní Vojtíškovou jako
noví zastupitelé o předložení níže
uvedených podkladů k datu 26.11.
2018 na Obecním úřadě:
■ Jednací řád zastupitelstva
obce.
■ Organizační řád obce.
■ Směrnici/usnesení k zadávání
veřejných zakázek, včetně informace do jaké výše může starosta obce
zadávat/podepisovat zakázky/objednávky samostatně.
■ Informaci, kolik peněz se vybere za rok za odvoz odpadu občanů ( za kolik kusů popelnic, zda
všichni trvale hlášení občané mají
evidovanou popelnici a řádně zaplacenou.
■ Jaký je počet psů v obci, jaká
suma se ročně vybere za poplatky
psů.
■ Kdo je Šéfredaktor obecních
novin a kdo rozhoduje o tom, jaké
příspěvky budou otištěny.
■ Informaci o předběžném datu
konání příštího zastupitelstva.
■ Podklady k dotaci na opravu

galerií v soutěskách, podpořené ze
SFŽP, kde byla obci uložena sankce. Zejména se nám jedná o následující dokumenty:
■ Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
■ Komunikace za Státním fondem životního prostředí ohledně
uložené sankce (jak ze strany obce
tak ze strany státního fondu životního prostředí).
■ Podklady k zadávacímu řízení.
■ Průběh a výsledek jednání
škodní komise.
■ Smlouvy na bránu a branku k
hasičské zbrojnici, včetně poptávky,
nabídek s jejich vyhodnocením a
informace, zda je již zaplaceno).
■ Smlouvy na bránu u obecního
úřadu Hřensko a na hřbitově Mezná, včetně poptávky a nabídek s
jejich vyhodnocením.
Zároveň jsme požádali, aby podkladové materiály pro zastupitelstvo, včetně návrhů usnesení, byly
zastupitelům zasílány nejméně s
týdenním předstihem.
Kateřina Horáková,
RNDr. Lubomír Paroha,
Sdružení nezávislých kandidátů
Společně pro obec
Za věcnou, formální a jazykovou
správnost článku ručí jeho autor.
Názory autorů nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce.

USNESENÍ

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hřensko,
konaného dne 30. října 2018 od 17,00 v restauraci hotelu U Lípy ve Hřensku
Usnesení č. 1/10/2018: Zastupitelstvo obce Hřensko určuje ověřovateli
zápisu Kateřinu Horákovou a Alenu
Pačákovou a zapisovatelkou Martinu
Dvořákovou.
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Jan Havel, Alena Pačáková, Miroslav Smoliga, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
proti: 0
zdržel se: 0

a místostarosta obce bude funkce neuvolněná.
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Jan Havel, Alena Pačáková, Miroslav Smoliga, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/10/2018: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje veřejný
způsob hlasování starosty a místostarosty obce.
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Jan Havel, Alena Pačáková, Miroslav Smoliga, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 2/10/2018: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje následující program ustanovujícího zasedání:
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Jan Havel, Alena Pačáková, Miroslav Smoliga, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
proti: 0
Usnesení č. 6/10 /2018: Zastupitelzdržel se: 0
stvo obce Hřensko volí starostou obce
Hřensko pana JUDr. Zdeňka Pánka.
Usnesení č. 3/10/2018: Zastupitel- pro: 4 - Bc. Robert Mareš, Jan Havel,
stvo obce Hřensko schválilo zvolení Alena Pačáková, Miroslav Smoliga
jednoho místostarosty.
proti: 0
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. zdržel se: 3 - JUDr. Zdeněk Pánek,
Robert Mareš, Jan Havel, Alena Pa- RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
čáková, Miroslav Smoliga, RNDr. Lu- Horáková
bomír Paroha, Kateřina Horáková
proti: 0
Usnesení č. 7/10/2018: Zastupitelzdržel se: 0
stvo obce Hřensko volí místostarostou obce Hřensko pana
Usnesení č. 4/10/2018: Zastupitel- Bc. Roberta Mareše.
stvo obce Hřensko určuje, že starosta pro: 4 - JUDr. Zdeněk Pánek, Jan

Staré časy se vracejí
První ustanovující zasedání zastupitelstva obce Hřensko se těšilo
hojné účasti místních občanů. To
za posledních několik let nebývalo
zvykem. Když se zasedání konala
na obecním úřadě, nikdo na ně
nechodil. Znamená to snad, že se
v obci něco děje? Po volbách? Jak
již bylo zmíněno ve zpravodaji, pět
mandátů získala strana „Soutěsky věc veřejná věc neprodejná“ a
dva mandáty strana „Společně pro
obec“. Od první chvíle byla na zasedání cítit napjatá atmosféra a to jak
mezi lidmi, tak mezi nově zvoleným zastupitelstvem. Během třiceti
minut byl program zasedání vyčerpán. Po zvolení starosty Judr. Pánka a místo starosty Bc. Mareše byly
jmenovány oba výbory. Všechny
mandáty si prosadila strana pana
starosty. Třicet šest procent voličů,

strany Společně pro obec, je v naší
obci zřejmě jen do počtu. Co mnoho z nás překvapilo, nebylo to, že při
hlasování zastupitelé skláněli hlavu
a nedívali se občanům zpříma do
očí, jako tomu bylo za starostování pana Havla. Nejvíce překvapivé
bylo, že během celé dlouhé půl hodiny nezazněl ani jeden potlesk. Jako
by všichni tušili, jak vše dopadne.
V době, kdy jsme chodily na veřejná zasedání na Klepáč, a bojovali
o Soutěsky, aby se vrátili obci, byla
atmosféra po dvaceti letech podobná. Jen škoda, že někteří tu ještě ani
nebyli a někteří tu již nejsou.
Jan Křížek
Za věcnou, formální a jazykovou
správnost článku ručí jeho autor.
Názory autorů nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce.

Havel, Alena Pačáková, Miroslav zdržel se: 1 - RNDr. Lubomír PaSmoliga
roha
proti: 0
zdržel se: 3 - Bc. Robert Mareš, Usnesení č. 13/10/2018: ZastupiRNDr. Lubomír Paroha, Kateřina telstvo obce Hřensko volí členy fiHoráková
nančního výboru paní Mgr. Alenu
Tomáškovou a paní Hanu Veselou.
Usnesení č. 8/10/2018: Zastupitel- pro: 5 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
stvo obce Hřensko zřizuje finanční a Robert Mareš, Jan Havel, Alena Pačákontrolní výbor. Oba výbory budou ková, Miroslav Smoliga
tříčlenné.
proti: 0
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. zdržel se: 2 - Kateřina Horáková,
Robert Mareš, Jan Havel, Alena Pa- RNDr. Lubomír Paroha
čáková, Miroslav Smoliga, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Usnesení č. 14/10/2018: Zastupitelproti: 0
stvo obce Hřensko volí členy kontrolzdržel se: 0
ního výboru paní
Ing. Michaelu Česnekovou a pana Petra Kozla.
Usnesení č. 9/10/2018: Zastupi- pro: 2 - Kateřina Horáková, RNDr.
telstvo obce Hřensko volí předsedu Lubomír Paroha
finančního výboru pana RNDr. Lu- proti: 5 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
bomíra Parohu.
Robert Mareš, Jan Havel, Alena Pačápro: 1 - Kateřina Horáková
ková, Miroslav Smoliga
proti: 5 - JUDr. Zdeněk Pánek, Jan zdržel se: 0
Havel, Alena Pačáková, Miroslav
Smoliga, Bc. Robert Mareš
Usnesení č. 15/10/2018: Zastupitelzdržel se: 1 - RNDr. Lubomír Pa- stvo obce Hřensko volí členy kontrolroha
ního výboru paní Mgr. Emilii Vrzalovou a pana Lubomíra Touška.
Usnesení č. 10/10/2018: Zastupi- pro: 5 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
telstvo obce Hřensko volí předsedu Robert Mareš, Jan Havel, Alena Pačáfinančního výboru pana Miroslava ková, Miroslav Smoliga
Smoligu.
proti: 0
pro: 4 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. zdržel se: 2 - Kateřina Horáková,
Robert Mareš, Jan Havel, Alena Pa- RNDr. Lubomír Paroha
čáková,
proti: 0
Usnesení č. 16/10/2018:
zdržel se: 3 – Miroslav Smoliga, Zastupitelstvo obce Hřensko v souRNDr. Lubomír Paroha, Kateřina ladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
Horáková
n) zákona o obcích stanoví odměny
za výkon jednotlivých funkcí neuvolUsnesení č. 11/10/2018: Zastupi- něných členů zastupitelstva, vč. statelstvo obce Hřensko volí předsedu rosty a místostarosty, a dále odměny
kontrolního výboru paní Alenu Pa- předsedů a členů výborů v maximálčákovou.
ní částce dle přílohy nařízení vlády
pro: 4 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
Robert Mareš, Jan Havel, Miroslav zastupitelstev územních samosprávSmoliga
ných celků, v platném znění a dále,
proti: 0
že se odměny za výkon uvedených
zdržel se: 3 - Alena Pačáková, RNDr. funkcí budou poskytovat od 31. října
Lubomír Paroha, Kateřina Horáková 2018.
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Usnesení č. 12/10/2018: Zastupitel- Robert Mareš, Jan Havel, Alena Pastvo obce Hřensko volí členy finanč- čáková, Miroslav Smoliga, RNDr. Luního výboru pana
RNDr. Lubo- bomír Paroha, Kateřina Horáková
míra Parohu a pana Jakuba Bejšovce.
proti: 0
pro: 1 - Kateřina Horáková
zdržel se: 0
proti: 5 - JUDr. Zdeněk Pánek, Jan
Havel, Alena Pačáková, Miroslav
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
Smoliga, Bc. Robert Mareš
Bc. Robert Mareš, místostarosta

Žernosecká
ochutnávka

V pátek 16. listopadu uskutečnila obec Hřensko už třetí
výlet na ochutnávku vín do
Velkých Žernosek.
Zájezdu se zúčastnilo z Mezné,
Hřenska a Janova 50 přihlášených obyvatel a chalupářů. Cesta autobusem s třemi zastávkami
trvala 1,5 hodiny. V Žernoseckém vinařství s.r.o., které bylo
založeno v roce 1995, nás přiví-

tal pan Kupsa. Vinařství obhospodařuje vinice o rozloze 31 ha
na viničních tratích, které leží
v katastru tří vinařských obcí
– Velké Žernoseky, Žalhostice,
Lovosice, na jižních, jihozápadních a jihovýchodních svazích
Českého středohoří. Některé viniční tratě mají historické názvy,
např. Kostelní, Marianská, Malá
a Velká Vendule. Převažují odrů-

dy na výrobu bílých vín (80%). Z
bílých vín jsme ochutnali Müller
Thurgau, Ryzlink rýnský, Rulandské šedé, Tramín, Mopr,
Savilon, Johanniter, z modrých
odrůd na výrobu červených vín,
jsme ochutnali Svatovavřinecké a Pinot Noir. Víno se vyrábí
a zraje v historických sklepích
z poloviny 13. století, které vybudovali mniši řádu cisterciáků.

Součásti ochutnávky byl bohatý
raut, kdy byly ochutnány různé sýry, paštiky, pečené maso a
sladkosti. Na závěr ochutnávky
vyhlásil starosta soutěž z oblasti
vinařství, vítězové byli obdarováni hodnotnými cenami. Zábava skončila ve 22. hodin, zájemci si mohli nakoupit ochutnaná
vína a následovala cesta domů.
text a foto Jaroslav Heneberk

ZPRAVODAJ HŘENSKA A MEZNÉ - Měsíčník obecního úřadu Hřensko. Vydává obec Hřensko, Hřensko 71, IČO: 261351 v počtu 180 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 20. 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

