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ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
NA MEZNÉ

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
VE HŘENSKU

V části Mezná se
rozsvítil smrk.

Hasičskou zbrojnici
ve Hřensku navštívili
Mikuláš, anděl i čerti.

U kostela se rozsvítil vánoční strom.

Obecní úřad Hřensko
oznamuje

ZRUŠENÍ POPLATKU
ZA SVOZ ODPADU
ZA PSA

S účinností od 1. 1. 2019 se ruší povinnost
občanů s trvalým bydlištěm v obci Hřensko
platit výše zmíněné poplatky.

POUKÁZKY

Do 30. 4. 2019 si mohou občané s trvalým
pobytem v obci Hřensko
vyzvednout Tesco poukázky v budově OÚ.

Ukončení projektu Práce hasičů nemá hranice

Dne 15. prosince 2018 proběhlo na hasičské zbrojnici ve
Hřensku slavnostní ukončení
projektu Práce hasičů nemá
hranice v rámci Programu spolupráce Česká republika a Svobodný stát Sasko 2014 - 2020,
kdy bylo během třech let trvání
tohoto projektu pořízeno nové
hasičské vozidlo Buchanka,
speciální lezecká výbava vč.

vysílaček a vybavení pro hasičskou mládež vč. hasičského oblečení pro požární sport.
Akci zahájil starosta hasičů
Stanislav Křížek, který po přivítání hostů předal slovo starostovi
obce JUDr. Zdenkovi Pánkovi.
Ten svými slovy poukázal na důležitost hasičů, jak při zásazích
v těžko přístupném terénu Českého a Saského Švýcarska, tak

při práci s mládeží. Dále předal
slovo paní Magdě Malé, nynější manažerce projektu. Z jejich
slov zaznělo, že tento projekt byl
kladně hodnocen na Krajském
úřadě Ústeckého kraje, jako jeden z nejlépe zpracovaných a
realizovaných. Paní Magda Malá
předala pak slovo koordinátorce celého projektu paní Jaroslavě
Antonové. Paní Antonová vy-

světlila náročnost této tříleté spolupráce a také vyzdvihla mnohaletou spolupráci mezi českými a
německými hasiči a mládeží, bez
kterých by jak současný projekt
Práce hasičů nemá hranice, tak
projekty předešlé nemohly být
úspěšně realizovány. Ke slovu se
dostali i němečtí kolegové s Ottendorfu.
▶ pokračování na straně 5
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v těchto prvních dnech nově nastupujícího
roku 2019 popřál jak vám, tak i
vašim rodinným příslušníkům,
blízkým a přátelům vše nejlepší,
především pevné zdraví a pracovní pohodu.
Mohu směle říci, že uplynulý rok
2018 byl po ekonomické stránce pro obec Hřensko úspěšný, což
nám pomohlo vytvářit stabilní
ekonomické zdroje, abychom v
tomto roce mohli společně realizo-

vat užitečné projekty, kterých nebude nikterak málo. Jsem upřímně
rád tomu, že na posledním jednání zastupitelstva dne 13. prosince
2018 bylo mj. jednomyslně přijato
usnesení, řešící tyto naše záměry,
s nimiž se můžete podrobně na
jiném místě dnešního zpravodaje
seznámit. Společně se všemi členy
zastupitelstva jsme se jednotně
shodli na tom, že představa, jak
stále obohacovat kvalitu života
našim spoluobčanům a vytvářet příznivé podmínky pro zde

působící podnikatele, je správná
a smysluplná. Chceme být tým,
který umí převádět do života vaše
užitečné připomínky a náměty,
neboť nepochybně nám všem jde o
to, aby naše obec a její krásné okolí
bylo pro přijíždějící návštěvníky a
turisty stále přitažlivé.
Chtěl bych z tohoto místa za agilní a permanentní práci poděkovat
našim hasičům, které v uplynulém
roce nebylo nikterak málo. Jejich
nasazení v jakékoliv denní době a
za jakéhokoliv počasí, často v ne-

přístupném terénu, je příkladné a
pro obec nesmírně užitečné.
Chci rovněž poděkovat za obětavou práci naší obecní policii a všem
pracovníkům obecního úřadu, neboť i oni svojí každodenní činností se zasazují o to, aby se nám ve
Hřensku dobře žilo a pracovalo.
Nechť se vaše sny a představy v
roce 2019 stanou skutečností.
Ať jste zdraví, máte se rádi a jste
spokojeni.
.JUDr. Zdeněk Pánek,
starosta

Narozeniny v lednu
narozeniny oslaví
Hana Veselá, Ema Bejšovcová, Petra Málková, Vlasta Hrušková, Jiří Dzurko, Vlastimil Peroutka,
Miroslav Jančí, Marek Bohatý, Van Nhi Nguyanová, Jiří Havlák, Marian Peršl, Hai Nguyen, Tomáš Friš,
Miroslav Turek, Martin Macák, Lukáš Behenský, Pavel Hruška, Roman Neuman, Ivana Dařbujanová,
Michal Pačák, Anh Olahová, Vlasta Bauerová, Kateřina Krejčová

Oslavencům přejeme pevné zdraví a veselý život.

Pozvánka na novoroční jízdu nebyla v minulém čísle zveřejněna díky tomu,že Zpravodaj vychází v jiném termínu.

Rozsvícení vánočního stromu na Mezné

V sobotu 1. prosince v 18. hodin se na Mezné u „Kulturáku“
rozsvítil vánočně vyzdobený,
zde trvale rostoucí, smrk.
Sešla se většina trvalých obyvatel a chalupářů, ale přišli také
hosté zdejších penzionů. Starosta obce Hřensko JUDr. Zdeněk

Poděkování
Děkujeme paní Aleně Pačákové a
kolektivu zaměstnanců, kteří zajistili
občersrvení na rozsvícení vanočního stromu na Mezné a ve Hřensku a
také na Mikulášskou nadílku.

Pánek všechny přivítal s přáním
krásně a příjemně prožitého
adventu. Nato spolu s hasičaty zazpíval píseň „ Hřensko mé
milené“. Následovalo pohoštění
, zajištěné obecním úřadem –
chlebíčky, guláš, koláče, svařené
víno a další dobroty, které při-

nesli místní. Pokračovala neformální zábava venku i v „Kulturáku“ a přesto, že byla venku
zima, hodně přítomných zůstalo
až do dvacáté hodiny. Později se
část odebrala do teplých domovů a zbytek zůstal v „Kulturáku“
delší dobu.

Mikulášská nadílka

V sobotu 8. prosince 2018
uspořádala obec společně s
vedoucími kroužku mladých
hasičat mikulášskou nadílku,
která se konala na hasičské
zbrojnici ve Hřensku.
Všechny přítomné uvítal starosta obce JUDr. Zdeněk Pánek
a popřál jim příjemnou zábavu.
Pozvání přijali také hasičata z
Ottendorfu.
Pro děti byl připravený bohatý program a diskotéka. Po
celou dobu je bavil kouzelník
Milan Lysák, jeho kouzla a triky byly neskutečné. Úsměvy na

tváři svým uměním s balónky
vykouzlila balónková Evička a
nádherné obrázky na obličej dětem malovaly Janička a Míša.
S postupujícím časem byly děti
napjaté, zda přijde Mikuláš, čert
a anděl. A dočkaly se. Všechny
děti zazpívaly písničku nebo
přednesly básničku a od Mikuláše s andělem dostaly nadílku.
Čerti si nikoho neodnesli a tak
se všichni budeme těšit na příští
rok.
Poděkování patří všem, kteří
se na přípravě mikulášské nadílky podíleli.

Lampionový průvod
opět na jedničku

První adventní neděli se
opět uskutečnila akce pro děti,
pouštění bludiček spolu s lampionovým průvodem.
Tradičně se vycházelo z hasičské zbrojnice směrem k hotelu
Praha, kde byli připraveni hasiči
s bludičkami. Každý mrňous si
pustil bludičku se svým tajným
přáním. Po vypuštění poslední
bludičky se celý průvod s lampiony vydal směrem ke kostelu,

kde je čekalo zpívání hymny se
starostou obce a teplé občerstvení. Během průvodu děti ještě viděly malý ohňostroj, na který se
každoročně těší. I přes nepřízeň
počasí se trasa průvodu hemžila
mnoha různě barevnými lampiony. Není divu, většina účastníku byli malí hasiči a ty počasí jen
tak nerozhodí.
Jan Křížek

Z bloku Obecní Policie Hřensko
v období
od 1. listopadu do 20. prosince 2018

Krádež dokladů
Dne 2. listopadu se dostavila na služebnu Obecní policie
Hřensko žena vlastnící obchod
v SRN a tvrdila, že jí v obchodě
byly ukradeny doklady, včetně
peněženky. Krádež v SRN již šetří místní policie a žena se přišla
dotázat, kde jí vystaví náhradní
doklady do doby, než jí budou
vystaveny řádné. Žena byla hlídkou odkázána na úřad v místě
bydliště

Ukončení projektu
Práce hasičů nemá hranice

žadovanou částku za konzumaci
ihned zaplatil ke spokojenosti
obsluhy restaurace.

Dopravní nehoda
Dne 6. listopadu hlídka Obecní
policie Hřensko v podvečerních
hodinách zjistila, že v místě pod
Mezní Loukou došlo nepozorností řidiče k sjetí vozidla mimo
vozovku a jeho následného převrácení na bok, při kterém se
vysypala i část nákladu. Vozidlo
bylo částečně odlehčeno a poté
Počínající černé skládky
se čekalo na odtahový vůz k
Dne 3. listopadu provedla hlíd- vyproštění. Hlídka OP v místě
▶ pokračování ze strany 1
ka Obecní policie Hřensko kon- přispívala k bezpečnosti a ply- Slovy velitele hřenských hasičů
trolu veřejného pořádku a zjisti- nulosti silničního provozu.
Miroslava Křížka, že konec projekla ohniska nepořádku v podobě
tu neznamená konec spolupráce
odpadu vyprodukovaného ve Černá skládka
mezi česko-německou stranou hastánkovém prodeji a další odlo- Dne 6. listopadu při kontrole sičů ba naopak, za ta léta, co spolu
žený nepotřebný materiál. Jedná nábřeží zjistila hlídka Obecní úzce obě strany spolupracují, je to
se o místo naproti obchodu Pe- policie Hřensko černou sklád- další „třešnička na dortu“ a i bez
gas a pod bývalou plynárnou ve ku na Suché Kamenici v podobě těchto dotací společně potáhneme
Hřensku . Vzhledem k tomu, že odložených čtyř ojetých pneu- za jeden provaz. Celou akci přese hlídce nepodařilo zjistit ukla- matik. Hlídka zajistila zlikvidodatele nepořádku , byl osloven vání nebezpečného odpadu pročlen úklidové čety obce Hřensko střednictvím úklidové čety obce
a ten následně provede odvoz do Hřensko.
sběrného dvora k likvidaci.
Kontrola chatové oblasti
Pálení ohně
Dne 3. listopadu provedla hlíd- Dne 16.listopadu hlídka obecka Obecní policie Hřensko pre- ní policie Hřensko při kontrolní
ventivní kontrolu chatové ob- akci v místě vnitřního Hřenska
lasti na Mezné, včetně objektu zjistila, že se v bezprostřední
Pohoda. Objekt dnes využívali blízkosti prodejních stánků pálí
zaměstnanci majitele objektu, otevřený oheň v kovové nádokteří v blízkosti prováděli výko- bě. Hlídka OP Hřensko vyzvala
pové práce v okolí studny.
blízké prodejce k okamžitému
uhašení ohně. Výzvě hlídky OP
Zjištěný únik vody z řadu
Hřensko bylo uposlechnuto.
Dne 4. listopadu při kontrole
Mezné zjistila hlídka Obecní po- Fyzické napadení
licie Hřensko únik vody z prask- Dne 30. listopadu oznámil
lého vodovodního řadu před hlídce Obecní policie Hřensko
domem č.p. 74. Závadu hlídka občan SRN, že byl fyzicky naOP ihned nahlásila na SČVaK paden jiným občanem ze SRN s
poruchy. Vodárny se budou ha- řeznými poraněními na rukou,
várií ihned zabývat.
jak se bránil proti útočnému
noži. Konflikt se odehrál dle tvrTurista nechtěl platit
zení napadeného na bývalé hraDne 4. listopadu požádala o nici s SRN. Vzhledem k tomu,
pomoc hlídku Obecní policie že poškozený utrpěl několik
Hřensko obsluha restaurace řezných ran, byla mu přivolána
Klepáč a to ve věci Japonského na místo RZS a ta jej převezla k
turisty, který udělal útratu za ošetření a šití do nemocnice v
700 Kč. a nebyl částku ochoten Děčíně.
zaplatit. Po příjezdu hlídky OP
Sepsal: str. Vlastimil Šárovec
na místo si vše rozmyslel a po-

kládala paní Martina Böhme, opět
bezchybně jako tomu je pokaždé.
Po pronesení hřejivých slov byly
promítnuty prezentace k projektu
Práce hasičů nemá hranice. O občerstvení se skvěle postarali vedoucí mládeže. Všem, kteří se na celém
projektu podíleli a i na slavnostním
ukončení patří velký díl.
Jan Křížek

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko,
konaného dne 13. prosince 2018 od 17,00 v restauraci hotelu U Lípy ve Hřensku

Usnesení č. 17/12/2018: Zastupitelstvo obce Hřensko určuje ověřovateli zápisu Bc. Roberta Mareše a
Miroslava Smoligu a zapisovatelkou
Martinu Dvořákovou.
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, Miroslav Smoliga,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 18/12/2018: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
program zasedání dle vyvěšené pozvánky:
- ponížený o tento bod:
a) Dohoda o finanční náhradě za
umístění jezů na pozemku ve vlastnictví České republiky
- rozšířený o tyto body:
a) zrušení obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
b) zrušení obecně závazné vyhlášky obce ze psů
c) schválení žádostí o dotaci a spolufinancování celkem 9 investičních
akcí
d) schválení dodatku č. 1 na stavbu „Oprava střechy kostela sv. Jana
Nepomuckého ve Hřensku“
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, Miroslav Smoliga,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19/12/2018: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje návrh Rozpočtu obce Hřensko na rok
2019: příjmy ve výši 13 077 100,- Kč,
výdaje ve výši 20 222 600,- Kč, saldo
příjmů a výdajů – 7 145 500,- Kč. Financování: 8115 – zapojení zůstatku z roku 2018, celkem financování
7 145 500,- Kč. Jako závazné ukazatele jsou u výdajů paragrafy a u příjmů paragrafy a dotace, jež tvoří –
Kompenzace ztrát obcím na území
Národního parku České Švýcarsko
(položka 4116), Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí
(položka 4112) a Příspěvek JSDH
obce na spolupráci při zabezpečení
požární ochrany (položka 4121).

Návrh rozpočtu obce Hřensko na
rok 2019 je nedílnou součást zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
Hřensko.
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, Miroslav Smoliga,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
proti: 0
zdržel se: 0

vlády č. 202/2018 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, Miroslav Smoliga,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 24/12/2018: Zastupitelstvo obce Hřensko zřizuje osadní
výbor pro část obce Mezná u Hřenska, jež bude pětičlenný.
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, Miroslav Smoliga,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 20/12/2018: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje Plán
nákladů a výnosů hospodářské činnosti obce Hřensko na rok 2019, jež
tvoří nedílnou součást zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hřensko.
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, Miroslav Smoliga,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Usnesení č. 25/12/2018: Zastupiproti: 0
telstvo obce Hřensko volí předsezdržel se: 0
du osadního výboru pro část obce
Mezná u Hřenska pana Ladislava
Usnesení č. 21/12/2018: Zastupi- Zdeňka.
telstvo obce Hřensko schvaluje Roz- pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
počtovou změnu č. 5/2018, jež tvoří Robert Mareš, Roman Pluháček,
nedílnou součást zápisu ze zasedání Alena Pačáková, Miroslav Smoliga,
zastupitelstva obce Hřensko.
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Horáková
Robert Mareš, Roman Pluháček, proti: 0
Alena Pačáková, Miroslav Smoliga, zdržel se: 0
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Usnesení č. 26/12/2018: Zastuproti: 0
pitelstvo obce Hřensko volí členy
zdržel se: 0
osadního výboru paní Alenu Heneberkovou, Jiřího Havláka, Petra
Usnesení č. 22/12/2018: Zastu- Kozla a Jaroslava Salavce.
pitelstvo obce Hřensko stanovuje pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
pevný eurový kurz pro účel vede- Robert Mareš, Roman Pluháček,
ní účetnictví pro rok 2019 v sazbě Alena Pačáková, Miroslav Smoliga,
26,00 Kč/Eur.
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Horáková
Robert Mareš, Roman Pluháček, proti: 0
Alena Pačáková, Miroslav Smoliga, zdržel se: 0
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Usnesení č. 27/12/2018: Zastupiproti: 0
telstvo obce Hřensko ruší usnesení
zdržel se: 0
ze dne 12. 9. 2018 č. 425/9/2018 a
nově rozhoduje tak, že:
Usnesení č. 23/12/2018: Zastupi- a) schvaluje uzavření smlouvy o
telstvo obce Hřensko stanovuje s dílo se společností STRIX Chomuúčinností od 1. 1. 2019 měsíční od- tov, a.s. na provedení díla „Veřejné
měnu za výkon funkce neuvolněné- prostranství dolního přístavišho člena orgánu obce v maximální tě Divoké soutěsky“ za cenu díla
částce dle přílohy nařízení vlády č. 1.298.877,43,-Kč bez DPH, kdy
318/2017 Sb., o výši odměn členů uvedená společnost podala v rámci
zastupitelstev územních samo- veřejné zakázky nejvýhodnější nasprávných celků, ve znění nařízení bídku;

b) schvaluje spolufinancování díla
z rozpočtu obce ve výši rozdílu mezi
skutečnými náklady a poskytnutou
dotací
c) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo, jež tvoří nedílnou součást zápisu ze zasedání
zastupitelstva.
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, Miroslav Smoliga,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 28/12/2018: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s Českou poštou, s. p. ze dne 3. 3.
2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.
6. 2017 tak, že se doba nájmu mění
na dobu neurčitu s výpovědní lhůtou, kdy dodatek č. 2 tvoří nedílnou
součást zápisu ze zasedání zastupitelstva a pověřuje starostu obce
podpisem dodatku.
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, Miroslav Smoliga,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 29/12/2018: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na úseku požární ochrany s obcí Růžová.
pro: 0
proti: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, Miroslav Smoliga,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
zdržel se: 0
Usnesení č. 30/12/2018 - Zastupitelstvo obce Hřensko revokuje usnesení Zastupitelstva obce Hřensko ze
dne 12. 9. 2018 č. 426/9/2018 a nově
rozhoduje tak, že schvaluje směnu
pozemkové parcely p. č. 59/1, k. ú.
Mezná u Hřenska o výměře 3.021
m2 ve vlastnictví obce Hřensko za
pozemek p. č. 223/4, k. ú. Mezná u
Hřenska, o výměře 4.123 m2, vzniklý oddělením z pozemku p. p. č.
223/1 dle geometrického plánu ing.
Aleny Podrazké č. 279-073/2018, ve
vlastnictví Ing. Vlastimila Pavlíčka,

Popovická 53/17, Děčín XXIII, se
sjednáním vypořádacího podílu
ve prospěch Ing. Pavlíčka ve výši
123.424,-Kčdleznaleckéhoposudku
Ing. Zdeňka Ješety č. 951-153/2018 a
pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Robert Mareš, Roman Pluháček, Alena
Pačáková, Miroslav Smoliga, RNDr.
Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
proti: 0
zdržel se: 0

Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 33/12/2018 - Zastupitelstvo obce Hřensko ruší obecně
závaznou vyhlášku obce Hřensko č.
1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a
to s účinností od 1. 1. 2019.
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Robert Mareš, Roman Pluháček, Alena
Usnesení č. 31/12/2018 - Zastupi- Pačáková, Miroslav Smoliga, RNDr.
telstvo obce Hřensko schvaluje zá- Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
měr prodat pozemek p. č. 251, k. ú. proti: 0
Mezná u Hřenska.
zdržel se: 0
pro: 0
proti: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Usnesení č. 34/12/2018 - ZastupiRobert Mareš, Roman Pluháček, telstvo obce Hřensko ruší obecně
Alena Pačáková, Miroslav Smoliga, závaznou vyhlášku obce Hřensko č.
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina 1/2012 o místním poplatku ze psů, a
Horáková
to s účinností od 1. 1. 2019.
zdržel se: 0
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Robert Mareš, Roman Pluháček, Alena
Usnesení č. 32/12/2018 - Zastu- Pačáková, Miroslav Smoliga, RNDr.
pitelstvo obce Hřensko schvaluje Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
dodatek č. 1 k vnitřní organizační proti: 0
směrnici č. 1/2014 k zadávání veřej- zdržel se: 0
ných zakázek malého rozsahu, jež
tvoří jako nedílnou přílohu součást Usnesení č. 35/12/2018 - Zastupizápisu ze zasedání zastupitelstva.
telstvo obce Hřensko schvaluje popro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Ro- dání žádosti o dotaci a spolufinanbert Mareš, Roman Pluháček, Alena cování akce z rozpočtu obce na níže
Pačáková, Miroslav Smoliga, RNDr. uvedené akce:

TERMÍNY SVOZŮ VYTŘÍDĚNÝCH
SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
VE VAŠÍ OBCI V ROCE 2019
SVOZ PLASTOVÝCH OBALŮ
výsyp kontejnerů + svoz pytlů podle rozpisu v týdnech:
2, 6, 10, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
44, 46, 50

SVOZ SMĚSNÉHO PAPÍRU
výsyp kontejnerů ( svoz pytlů společně s plastovými
obaly) v týdnech: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43,
47, 51

SVOZ VYTŘÍDĚNÉHO SKLA
výsyp kontejnerů v týdnech: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29,
33, 37, 41, 45, 49

1) Stavební úpravy v objektu čp. 97
– bývalá ZŠ od poskytovatele dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
2) Stavební úpravy objektu Obecního úřadu obce Hřensko, II. etapa
od poskytovatele dotace Ústecký
kraj nebo Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR
3) Kostel sv. Jana Nepomuckého – III. etapa – elektroinstalace od
poskytovatele dotace Ministerstvo
kultury ČR
4) Kostel sv. Jana Nepomuckého –
IV. etapa – mobiliář a kazatelna od
poskytovatele dotace Ústecký kraj
5) Oprava Claryho hrobky od poskytovatele dotace Státní zemědělský intervenční fond
6) Oprava hřbitovní zdi – část 1 od
poskytovatele dotace Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR
7) Pomník padlým vojákům od
poskytovatele dotace Ministerstvo
vnitra ČR
8) Stavební úpravy III. nadzemního podlaží v budově Obecního
úřadu obce Hřensko od poskytovatele dotace Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR
9) Obnova lávek v centru obce
Hřensko – lávka č. 1, 2 a 3 od poskytovatele dotace Ministerstvo pro

místní rozvoj ČR
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Robert Mareš, Roman Pluháček, Alena
Pačáková, Miroslav Smoliga, RNDr.
Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 36/12/2018 - Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
13. 9. 2018 se společností Podmokelská stavební společnost, s.r.o., o sjednání víceprací v podobě odstranění
dřevěného šindele na akci „Oprava
střechy kostela sv. Jana Nepomuckého ve Hřensku“ za cenu 160.693,67,Kč, bez DPH a prodloužení termínu
dokončení díla do května 2019, kdy
znění dodatku tvoří jako nedílná
příloha součást zápisu ze zasedání
zastupitelstva a pověřuje starostu
obce uzavřením dodatku.
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Robert Mareš, Roman Pluháček, Alena
Pačáková, Miroslav Smoliga, RNDr.
Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
proti: 0
zdržel se: 0
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
Bc. Robert Mareš, místostarosta

TERMÍNY SVOZŮ TŘÍDĚNÉHO
ODPADU VE VAŠÍ OBCI V
ROCE 2019
SVOZOVÝ DEN
TÝDEN

DEN

2
6
10
14
18
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
50

8.
5.
5.
2.
30.
28.
11.
25.
9.
23.
6.
20.
3.
17.
1.
15.
29.
12.
10.

ÚTERÝ
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVEN
ČERVENEC
ČERVENEC
SRPEN
SRPEN
ZÁŘÍ
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
ŘÍJEN
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

ODKLÁDEJTE PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM NA obcí
určená místa večer před svozovým dnem !

Rozsvícení vánočního

Tak jako každoročně, tentokrát v neděli dne 2.prosince
2018, se v podvečerních hodinách u hřenského kostela uskutečnilo slavnostní rozsvícení
vánočního stromu.

Po úvodním slovu starosty
obce JUDr. Zdenka Pánka,který
všem přítomným popřál krásné a klidné prožití vánočních
svátků, místní Hasičata za jeho
dirigování zazpívala Hřenskou

stromu

Hřensko

hymnu. Poté pak za postupného
odpočítávání byl vánoční strom
rozsvícen.
Přestože přihlížejícím návštěvníkům nepřálo počasí, sešlo se
jich u kostela poměrně mnoho.

Pak se všichni mohli věnovat
popíjení svařeného vína a grogu
a ochutnat výborný guláš, který
tradičně připravili místní hasiči.
Jim a rovněž ostatním za přípravu této povedené akce patří dík.

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 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

