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Tak, jako každý rok, proběhla v polovině června tradiční soutěž „Ostrostřelců“ z
Mezné.

Děkujeme všem za skvělý
přístup, prožili jsme překrásný výlet. Obec Hřensko stojí
rozhodně za návštěvu.
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Kotlíkové dotace
naposledy ve
vašem kraji

POSLEDNÍ DOTACE
NA VYTÁPĚNÍ
Zákaz starých kotlů se blíží.
Seznamte se s podmínkami
získání dotace na nový kotel.

Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice
Ve dnech 13. – 16. června
2019 se konal v České Kamenici již XX. ročník mezinárodního hudebního festivalu.
Součástí festivalového programu jsou vystoupení i v okolních
městech a obcích. Jedním z těchto míst bylo i Hřensko. Zde se v
sobotu 16. června 2019 představil nejdříve folklórní soubor
Jarošovci, vedený panem Janem
Úlovcem a dechový orchestr
Haná, vedený panem Františkem Tkadlecem.

Dechový orchestr Haná je z
Přerova. Poprvé vystoupil veřejně při oslavách 1. máje v Přerově v roce 1975. Je to orchestr,
který vystupuje nejen ve svém
domovském městě, ale i dalších
Jarošovci je folklorní soubor městech v ČR a jinde v Evropě
z Mělníka, který vznikl v roce
1949 a je jedním z nejstarších
folklorních souborů v České republice. Více než 50 let soubor
zpracovává lidové písně, tance a
zvyky z okolí toku řeky Labe, z
oblasti Mělnicka, ze Středních a
Jižních Čech. Současná generace
čítá 20 tanečníků, 10 muzikantů
a zpěváků. Je spolupořadatelem
folklorního festivalu „Mělnický
Vrkoč“.

(např. v Německu, Itálii, Švýcarsku, Litvě). V současné době má
orchestr 82 členů.
Koncertní odpoledne se přihlížejícím návštěvníkům Hřenska
líbilo, počasí nám vydrželo pěkné a pršet začalo až s posledními

tóny dechového orchestru Haná.
Všem účinkujícím děkujeme za
jejich vystoupení, přejeme hodně štěstí na dalších hudebních
cestách a budeme se těšit zase
někdy příště na viděnou.
Diana Vojtíšková

Vážení spoluobčané,
nepochybně všichni máme společnou radost, že turistická sezona ve Hřensku „nabírá obrátky“.
Měsíc červenec je počátkem školních prázdnin a rodinných dovolených, kdy do našeho regionu v
hojném počtu přijíždí jak tuzemští, tak i zahraniční turisté. Je
však na nás, abychom jim, včetně
našich podnikatelů, zajistili vlídné přijetí a vytvořili takové podmínky pobytu, aby po návratu
domů o naší obci hovořili přívětivě, s úctou a propagovali ji.
Pokud jsem v posledním příspěvku hovořil o tom, že návštěvnost v soutěskách poklesla, pak za
měsíc červen jsme zaznamenali
poměrně enormní nárůst návštěvníků, takže postupně se opět
statisticky dostáváme do loňského průměru. To je jenom dobře,
neboť jedině tak můžeme postupně plnit svá ekonomická předsevzetí, kterých nemáme málo. V
návaznosti na poslední červnové
zastupitelstvo obce jsem v minu-
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lých dnech podepsal smlouvy o
díla, konkrétně smlouvu o sanaci
zdiva naší bývalé školy, kterou
máme v úmyslu v dohledné době
zcela zrekonstruovat a vytvořit v
ní kvalitní zázemí pro naše cvičenky a mladé hasiče. Dále jsem
podepsal smlouvu o dílo, dle které dojde k opravě
fasády našeho kostela a v neposlední
řadě smlouvu na
výměnu stávajícího
kovového zábradlí
za dřevěné, směrem
od Mezního můstku k naší srubové
stavbě v Edmundově soutěsce. Jde o
stěžejní akce, které
jsou v zorném úhlu pozornosti
našeho zastupitelstva, neboť jsou
zárukou estetičnosti a prosperity
obce.
Tak jako v loňském roce, tak i
nyní v červnu, konkrétně v sobotu
dne 15. června 2019, se v prostoru obce Janov uskutečnila soutěž

mladých hasičů o „Pohár starosty
obce Hřensko“. Této akce se zúčastnilo poměrně velké množství
hasičů nastupující generace, která je zárukou pokračování všeho
dobrého, co naši hasiči pro obec
a blízké okolí vykonávají. Za to
rovněž patří velký dík vedoucím
našich „hasičat“,
bez jejichž agilnosti a zanícenosti
by nebylo možno
tuto náročnou akci
uskutečnit.
Souběžně s ní, v
rámci 20. ročníku
Me z i n á r o d n í h o
hudebního festivalu Česká Kamenice, se u našeho
hřenského kostela uskutečnilo
vystoupení folklórního souboru
Jarošovci a dechového orchestru
Haná, když můžeme být rádi, že
vedení tohoto festivalu se již tradičně na naši obec s pořádáním
této akce obrací. Slunečné počasí,
velmi dobré výkony vystupujících
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a poměrně velký počet spokojených přihlížejících byly zárukou
toho, že toto sobotní odpoledne se
skutečně vydařilo.
Na závěr svého příspěvku bych
vás chtěl seznámit s tím, že ke dni
30. června t.r. jsem z funkce velitele jednotky SDH Hřensko odvolal Miroslava Křížka a ke dni 1.
července t.r. do této funkce ustanovil Jana Košíka z obce Janov.
Z tohoto místa bych chtěl proto
Miroslavu Křížkovi za jeho dlouholetou práci v čele naší hřenské
hasičské jednotky co nejupřímněji poděkovat. Jemu vlastní nasazenost při různorodosti zásahových akcí ve prospěch naších
občanů a ochraně majetku může
být stále příkladem. Novému veliteli jednotky bych pak chtěl popřát v jeho zodpovědné funkci vše
nejlepší.
Ať jste zdraví, máte se rádi a
jste spokojeni.
.JUDr. Zdeněk Pánek,
starosta

Narozeniny
v červenci
narozeniny oslaví
Alena Pačáková, Matyáš Buryánek, Matouš Houska, Leoš Jilich, Minh Chang Tranová,
Kryštof Bouša, Květa Hrušková, David Tran, Karel Zachula, Lubomír Paroha,
Hana Holanová, Robert Sallmann, Jan Havel, Wolfgang Svoboda, Martin Křížek

své jubileum oslaví
Tomáš Müller

Oslavencům přejeme
pevné zdraví a veselý život.

O pohár starosty

Tak, jako každý rok, proběhla
v polovině června tradiční soutěž „Ostrostřelců“ z Mezné.
V letošním roce se poprvé sou-

těžilo o Putovní pohár starosty
JUDr. Zdeňka Pánka. Střílelo
se ze vzduchovek a flobertek.
Soutěž byla doplněna branný-

mi sporty – např. hod nožem, druhém místě se umístil Jan
sekerou a hod cvičným gumo- Rolinek a na třetím místě Pavel
vým granátem na cíl. Vítězem Hrdlička.
poháru se stal David Barči, na

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Prodej vytěženého dřeva
Prodej vytěženého dřeva probíhá i nadále - informace - Bc. Robert Mareš - tel.: 737 276 970

Odvoz plastového odpadu na Mezné
Plastový odpad z Mezné bude odvážen každé pondělí ráno zaměstnanci obce.
Pytle s plastovým odpadem odnášejte ke kontejnerům u autobusové zastávky na Mezné pouze v neděli večer!
Distribuce pytlů na plasty – pan Havlák tel.: 605 735 242

Dobrovolný pomocník Správy parku
Národní park se na nás obrátil s prosbou, zda by někdo s občanů neměl zájem o pozici -Dobrovolného pomocníka Správy parku.
- v případě zájmu o tuto pozici kontaktujte p. Pavla Svobodu vedoucího stráže přírody NP
email: p.svoboda@npcs.cz, který podá bližší informace

Kotlíkové dotace
naposledy ve vašem kraji

1.

www.sfzp.cz/kotlikovedotace
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A bude se i vám lépe dýchat.

OD

Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci až 127 500 Kč
a pořiďte si nový úsporný kotel. Ušetříte peníze, ochráníte
zdraví svých dětí a vyhnete se vysoké pokutě.

. E M IS NÍ

Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020

KOTLÍKOVÁ DOTACE 4. VÝZVA

VYHLÁŠENÍ PODMÍNEK VÝZVY
Vyhlášení 4. Výzvy v Ústeckém kraji
červenec 2019

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT
Zahájení příjmu elektronických žádostí
16. září 2019 od 10:00 hod.
KDO MŮŽE ŽÁDAT

Fyzická osoba vlastnící rodinný dům určený k bydlení
v Ústeckém
kraji,
maximálně
o
3 bytových
jednotkách, který je vytápěn převážně kotlem
na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2.
emisní třídy.

DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT

Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu,
které jsou uvedeny v seznamu podporovaných
výrobků a technologií pro Kotlíkové dotace – 3. kolo
(117. výzva SFŽP od 2019) vedeném na webových
stránkách SFŽP - https://svt.sfzp.cz/

VÝŠE DOTACE

Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje.

Podpořené zdroje a maximální výše dotace:
 Plynový kondenzační kotel
~ 95 tis. Kč
 Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním
~ 100 tis Kč
 Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná
čerpadla
~ 120 tis. Kč
 Obce v prioritním území navýšení o
+ 7 500 Kč

OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT
Výdaje na realizaci
od 15. července 2015.

výměny

jsou

 je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí
(exekutorská
či
soudcovská
zástava
nebo
vyvlastnění);
 dochází-li
k převodu
nebo
přechodu
práv
k nemovitosti;
 v případě, že žadatel bude mít k termínu podání
žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě
splatnosti vůči poskytovateli;
 v případě, že žadatel bude mít k termínu podání
žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
u finančního úřadu, okresní správy sociálního
zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo
Státního fondu životního prostředí České republiky,
tj. je dlužníkem státu.

PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI

 vybrat
nový
tepelný
zdroj
ze
seznamu
podporovaných výrobků;
 připravit
fotodokumentaci
stávajícího
kotle
napojeného na otopnou soustavu a komínové
těleso;
 zajistit doklad o kontrole technického stavu
původního kotle;
 zajistit doklad o vlastnictví bankovního účtu.

ŽÁDOST O DOTACI

 vyplnit elektronickou ŽÁDOST O DOTACI na
webových stránkách Ústeckého kraje. Předkládání
žádosti bude možné výhradně elektronickou
formou s následným doručením písemností;
 další informace budou dostupné na webových
stránkách Ústeckého kraje.
Webové stránky Ústeckého kraje:
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/

způsobilé

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE
POSKYTNUTA

 na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy kamna
(jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle
na tuhá paliva s automatickým či poloautomatickým
přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle a
elektrokotle;
 na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva
splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5;
 na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti
(nejdříve od 1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám,
Nová zelená úsporám nebo ze společných programů
na podporu výměny kotlů realizovaných Ústeckým
krajem a Ministerstvem životního prostředí;
 na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího
vzduchu pomocí ventilátoru;
 na přestavbu stávajícího kotle;
 na výměny v domech určených k rekreaci nebo pro
krátkodobé ubytování nebo výhradně k podnikání;

Kontaktní osoby
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie,
přípravy a realizace projektů
Ing. Tomáš Vaněk
vanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová
bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková
boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Tereza Farská
farska.t@kr-ustecky.cz
Bc. Eva Feltlová
feltlova.e@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová
franceova.a@kr-ustecky.cz
František Minárik
minarik.f@kr-ustecky.cz
Bc. Kateřina Řádová
radova.k@kr-ustecky.cz
Ing. Jitka Salačová
salacova.j@kr-ustecky.cz

475 657 511
475 657 279
475 657 986
475 657 580
475 657 392
475 657 354
475 657 363
475 657 514
475 657 368

Vážený pane starosto,
velice Vám děkujeme za možnost výletu do vaší obce Hřensko, kde se nám velmi líbilo nejen krásné prostředí, i příroda
nás uchvátila.
Mnohokrát Vám děkujeme za
volné vstupenky na plavbu lodičkou, pro většinu dětí to byl jistě
velký zážitek na celý život. Vřele
nás uvítali všichni pracovníci
Edmundovy soutěsky. Přístup
zaměstnanců soutěsek byl velmi vstřícný, vše proběhlo hladce,
ochotně nám pomohli. Převozníci pan Jirmus a pan Halbich
perfektně přizpůsobili výklad
věku našich dětí a děti si cestu
soutěskou velmi užily. Převozníci
a jejich výklad, byl úžasný, přizpůsobený velmi pěkně pro předškolní děti. Zábavnou formou se
děti seznámily s přírodou, okolím
a prostředím plavby. Také Vám
děkujeme za umožnění návštěvy
hasičů. Velké díky též patří veliteli hasičů i všem dobrovolným hasičům za unikátní ukázku techniky, výstražného, zvukového a
světelného zařízení i představení
jejich vozového parku a vyzkoušení hasičského vybavení. Děti
se učily prožitkem a mnoho poznaly. Vzhledem k tomu, že takto
malé děti se učí především prožitkem, chceme poděkovat hasičům,
za ukázky jejich práce, kterých
se mohly děti aktivně zúčastnit,
včetně názorné ukázky hasičských aut a sirény. Užili jsme si
báječné občerstvení pro děti, doprovod i drobný prezent.

Poděkování

Děkujeme všem za
skvělý přístup, prožili
jsme překrásný výlet.
Obec Hřensko stojí
rozhodně za návštěvu,
jsme moc rádi, že jsme
u vás mohli strávit
nádherné dopoledne.
Bc. Lucie Omaníková, Bc. Alexandra
Vollínová, DiS, Věra
Šimková,
Miluše
Buryšková - učitelky
MŠ Májová, Středisko
K.H.Borovského 336

Z bloku Obecní Policie Hřensko

v období od 22. května do 17. června 2019
Pád stromu
Dne 22. května obdržela hlídka
Obecní policie Hřensko informaci, že v místě mezipásma je přes
vozovku padlý strom. Hlídka OP
situaci prověřila na místě a poté
událost oznámila JDH Hřensko,
která se postarala o odstranění
kmene mimo vozovku. Tímto
byla plně obnovena bezpečnost a
plynulost silničního provozu.
Snaha o narušení veřejného
pořádku
Dne 22. května řešila hlídka
Obecní policie Hřensko narušení
veřejného pořádku v restauraci
Bambus když se zde sešlo několik hostů vietnamské komunity a
začali řešit neshody v konkurenčním prostředí ve stánkovém prodeji. Včasným zásahem strážníka
OP Hřensko byli muži vyzváni
jménem zákona k zachování klidu a pořádku bez fyzického násilí.
Výzvě hlídky bylo uposlechnuto.
Opakovaná snaha o narušení
veřejného pořádku
Dne 23. května řešila hlídka
obecní policie Hřensko opakované snahy o narušení veřejného
pořádku v blízkosti restaurace
Bambus. Zřejmě se jednalo o
posily, které dorazily na pomoc
znesvářeným stranám ve stánkovém prodeji. Strážník se průběžně pohyboval v místě hrozícího
konfliktu a později se v místě
pohybovala i hlídka Policie ČR z
Děčína. Do hrozícího konfliktu se
zapojily i ženy prodejců. K vážnějšímu narušení veřejného pořádku
nedošlo.
Veřejný pořádek
Dne 24 a 25. května zabezpečovala hlídka Obecní policie Hřensko veřejný pořádek v budově
Obů a jeho okolí při konání voleb
do Evropského parlamentu. K
narušení veřejného pořádku nedošlo.

zaplatit, když tvrdili, že v SRN je
tento postup běžný. Hlídka obecní
policie Hřensko mužům vysvětlila, že v ČR jsou jiné zvyklosti a že
útratu je nutné zaplatit. To se poté
také stalo.
Brutální napadení strážníka
Obecní policie Hřensko
Dne 30. května se hlídka Obecní policie Hřensko zaměřila na
kontrolu veřejného pořádku a to
zejména ve vnitřním Hřensku v
důsledku konání svátku mužů v
SRN. V obci se tento den pohybovalo velké množství turistů pod
vlivem alkoholu a tomu odpovídalo i drobné narušování veřejného pořádku zejména z řad dvacetiletých mladíků ze SRN v podobě
znečišťování veřejného prostranství, hlučnými projevy a střílení
petard. Při jednom zákroku proti
pěti opilým mladíkům, kteří u
hotelu Praha začali demolovat
ohrazení parkoviště se na základě
prosby o pomoc od pracovníků
hotelu dostavila na místo hlídka
Obecní policie Hřensko. Na místě
se nacházela výše uvedená pětičlenná skupina silně ovlivněná alkoholem a ani po našem příjezdu
neustala v narušování veřejného
pořádku. Ani po opakovaných
zákonných výzvách k ukončení
narušování veřejného pořádku
pěticí osob k zklidnění situace nedošlo a k přetrvávajícím výzvám
k předložení totožnost toto bylo
odmítáno celou skupinou. Celý
zákrok dvoučlené hlídky Obecní
policie vyvrcholil tím, že jeden
z mladíků zaútočil na strážníka
2003 a kopem ve výskoku se snažil strážníka srazit a zem. Toto se
mu však nepodařilo a strážník
se rychlým úhybným manévrem
vymanil z dosahu útočníka a poté
mu byly za přispění občanského aktivu nasazeny hlídkou OP
Hřensko pouta a dále si jej na místě převzala Policie ČR k předběžnému umístění do policejní cely v
Děčíně z důvodu dalšího šetření.

Žádost o pomoc
Dne 24. května požádal o pomoc Výzva k úklidu slunečníků
hlídku Obecní policie pracovník Dne 2. června řešila hlídka
hotelu U Lípy a to ve věci dvou tu- Obecní policie Hřensko zábor
ristů ze SRN, kteří zkonzumovali místní komunikace slunečníky
objednané jídlo a poté je odmítali před prodejnou Pegas. Sluneční-

ky umístěné částečně nad komunikací prodejce na základě výzvy
hlídky OP Hřensko posunul na
hranici chodníku.

hlídce OP Hřensko nahlášeno,
že na stezku vedoucí z Mezního
můstku na Meznou spadl strom
a další jeho rozdvojená část hrozí
dalším pádem. Událost byla hlídVeřejný pořádek
kou nahlášena pracovníku NáDne 7. června řešila hlídka rodního parku.
Obecní policie Hřensko zábor
Sepsal: str. Šárovec Vlastimil
místní komunikace ve vnitřním
Hřensku vystavovaným zbožím
prodejce. V místě nábřeží hlídka
OP zjistila na dvou místech složeVíkendy a svátky, ordinační hodiny od 8 do 11
né ojeté pneumatiky. Událost byla hodin. Informaci před návštěvou vždy ověřte na
nahlášena pověřenému správci uvedeném telefonním čísle.
komunikace a to SÚS Děčín k od- 13. – 14.7.2019 MUDr. Šetek Vladislav 		
vozu.
Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 539 310

Lékařská pohotovost

Doprava
Dne 11. června řešila hlídka
Obecní policie Hřensko dopravu
v obci v souvislosti s úklidem komunikací složkou SDH Hřensko
po noční bouři, která se přehnala
obcí. Týkalo se to zejména dopravy po místní komunikaci, kde došlo v důsledku opatření k dočasné
změně dopravního značení.
Doprava
Dne 12. června řešila hlídka
Obecní policie Hřensko dopravu v místě nahromadění dešťové
vody po přívalovém lijáku v obci
Hřensko. Kaluž tvořila překážku
silničního provozu. Po příjezdu
místní jednotky SDH bylo nebezpečí odstraněno a tak byl obnoven
silniční provoz.
Nespokojenost s nákupem
Dne 14. června řešila hlídka
Obecní policie Hřensko nákup
Itala v místě tržnice vnitřního
Hřenska a když chtěl uplatnit reklamaci, tak vyšlo najevo, že nemá
nákupní paragon. Po zjištění této
skutečnosti lze jen těžko uplatnit
reklamaci. Ital byl odkázán na řešení reklamace před jiným orgánem. S doporučením souhlasil.
Veřejný pořádek
Dne 15. června zajišťovala hlídka Obecní policie veřejný pořádek v místě konání kulturní akce
u kostela ve Hřensku a to zejména
uzávěru vozovky a vyklizení náměstí, kde se poté konal koncert
hudeb v rámci festivalu.
V odpoledních hodinách bylo

20. – 21.7.2019 MUDr. Rambousková Rita R i e grova 773/72, Děčín II, tel.: 412 526 250
27. – 28.7.2019 MUDr. Křemen Adolf 		
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
3. – 4.8.2019 MUDr. Bolfíková Renata 		
Varšavská 1863/7, Děčín VI, tel.: 412 535 930
10. – 11.8.2019 MUDr. Křemen Adolf 		
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
Pohotovost pro děti a dorost:
U Nemocnice 1, Děčín 2, budova „O“ (od konečné
MHD, 2.vila) - vchod z areálu nemocnice.
Necelá polovina služeb pohotovostní služby pro dospělé je nadále provozována a zajišťována v nemocnici, ostatní služby jsou nově poskytovány v privátních ordinacích praktických lékařů dle rozpisu.
Po- Pá děti: 17:00 - 20:00, tel: 412 510 555
dospělí 17:00 - 20:00, tel v rozpisu služeb
So, Ne, svátky obě pohotovosti: 9,00 - 18,00
13.7. Dr. Stupák, Nemocnice Děčín		
14.7. Dr. Bechyně, Nemocnice Děčín		
15.7. Dr. Fischerová, P. Holého 139/21, Děčín		
16.7. Dr. Slavík, J.Š. Baara 692/26, Děčín		
17.7. Dr. Pavlovičová, Teplická 270, Jílové 		
18.7. Dr. Šedivá, Nemocnice Děčín		
19.7. Dr. Walter, Nemocnice Děčín		
20.7. Dr. Milič, Anenská 2, Děčín		
21.7. Dr. Ács, Nemocnice Děčín		
22.7. Dr. Walter, Nemocnice Děčín		
23.7. Dr. Blažková, K. Čapka 1, Děčín		
24.7. Dr. Beranová, P. Holého 139/21, Děčín		
25.7. Dr. Slavíková, B. Němcové 496/2, Děčín 		
26.7. Dr. Goldammer, Nemocnice Děčín		
27.7. Dr. Chvátalová, Weberova 7, Děčín 		
28.7. Dr. Goldammer, Nemocnice Děčín		
29.7. Dr. Walter, Nemocnice Děčín		
30.7. Dr. Dragančevová, Nemocnice Děčín		
31.7. Dr. Kmínková, Komenského 462, Benešov n.Pl.
1.8. Dr. Pavlovičová, Teplická 270, Jílové 		
2.8. Dr. Bechyně, Nemocnice Děčín		
3.8. Dr. Bechyně, Nemocnice Děčín		
4.8. Dr. Bechyně, Nemocnice Děčín		
5.8. Dr. Bechyně, Nemocnice Děčín		
6.8. Dr. Bechyně, Nemocnice Děčín		
7.8. Dr. Kučerová, Weberova 7, Děčín 		
8.8. Dr. Pohořelá, Úzká 167/8, Děčín 		
9.8. Dr. Šafářová, Nemocnice Děčín		
10.8. Dr. Bechyně, Nemocnice Děčín		
11.8. Dr. Goldammer, Nemocnice Děčín

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko,

konaného dne 24. června 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice ve Hřensku
Usnesení č. 61/6/2019 : Zastupitelstvo obce Hřensko určuje ověřovateli zápisu RNDr. Lubomíra
Parohu a Romana Pluháčka a zapisovatelkou paní Martinu Dvořákovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková,
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 62/6/2019: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z jednání zastupitelstva
5. Účetní závěrka za rok 2018
6. Projednání a schválení návrhu
Závěrečného účtu obce Hřensko za
rok 2018
7. Přijetí opatření k nápravě nedostatků zjištěných ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Hřensko za rok 2018
8. Rozpočtové opatření č. 3/2019
9. Zpráva o činnosti finančního
výboru za rok 2018
10. Zpráva o činnosti kontrolního
výboru za rok 2018
11. Zpráva o činnosti osadního
výboru za rok 2018
12. Zpráva o činnosti OP za rok
2018
13. Zpráva velitele JSDH obce za
rok 2018
14. Schválení vítěze výběrového
řízení na akci „Sanace části obvodového zdiva objektu č. p. 97, Hřensko“ a schválení smlouvy o dílo
15. Schválení vítěze výběrového
řízení na akci „Oprava zábradlí od
horního přístaviště Edmundovy
soutěsky k Meznímu můstku – I.
etapa“ a schválení smlouvy o dílo
16. Schválení vítěze výběrového
řízení na akci „Kostel sv. Jana Nepomuckého – II. etapa (1. část)“ a
schválení smlouvy o dílo
17. Schválení směny pozemků s
Národním parkem České Švýcarsko
18. Smlouvy
19. Záměry
20. Různé

21. Závěr
22. Diskuze s občany
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 63/6//2019: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
účetní závěrku za rok 2018, jež
tvoří nedílnou součást zápisu ze
zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 64/6//2019: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
Závěrečný účet obce Hřensko za
rok 2018, jež tvoří nedílnou součást zápisu ze zasedání zastupitelstva, a to s výhradami chyb a
nedostatků uvedených ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hřensko za rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 65/6//2019: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
Návrh opatření k nápravě nedostatků zjištěných ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hřensko za rok 2018, jež
tvoří nedílnou součást ze zápisu
zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 66/6/2019 : Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 3/2019,
jež tvoří nedílnou součást zápisu
ze zasedání zastupitelstva obce

Hřensko.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 67/6/2019 :Zastupitelstvo obce Hřensko bere na
vědomí zprávu finančního výboru za rok 2018, která je nedílnou
součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hřensko.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 68/6/2019 :Zastupitelstvo obce Hřensko bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
za rok 2018, která je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hřensko.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 69/6/2019 :Zastupitelstvo obce Hřensko bere na vědomí zprávu osadního výboru za
rok 2018, která je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hřensko.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 70/6/2019 :Zastupitelstvo obce Hřensko bere na vědomí zprávu velitele Obecní policie Hřensko za rok 2018, která je
nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hřensko.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček,

RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 71/6/2019 :Zastupitelstvo obce Hřensko bere na
vědomí zprávu velitele Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce
Hřensko za rok 2018, která je nedílnou součástí zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce Hřensko.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 72/6/2019 : Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje v
rámci výběrového řízení s názvem
„Sanace objektu čp. 97“ nabídku
společnosti Děčínský stavební
podnik, s.r.o., sídlo Folknářská
1248/21, Děčín, jako nejvýhodnější nabídku a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo s touto společností
za cenu díla 417.190,60,-Kč vč.
DPH a pověřuje starostu obce
Hřensko uzavřením smlouvy o
dílo.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 73/6/2019 :Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje v
rámci výběrového řízení s názvem
„Oprava zábradlí od horního přístaviště Edmundovy soutěsky k
Meznímu můstku-I. etapa“ nabídku Ing. Václava Baňky, sídlo Všemily 2, jako nejvýhodnější nabídku a schvaluje uzavření smlouvy o
dílo s tímto zhotovitelem za cenu
díla 2.176.409,65,-Kč vč. DPH a
pověřuje starostu obce Hřensko
uzavřením smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko,

konaného dne 24. června 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice ve Hřensku
Usnesení č. 74/6/2019 :Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje v
rámci výběrového řízení s názvem
„Kostel sv. Jana Nepomuckého ve
Hřensku – II. etapa – oprava fasád
(1. a 2. část)“ nabídku společnosti
Podmokelská stavební společnost, s.r.o., sídlo Slovanská 504/7,
Děčín, jako nejvýhodnější nabídku a schvaluje uzavření smlouvy o
dílo s tímto zhotovitelem za cenu
díla 1.544.597,69,-Kč vč. DPH a
pověřuje starostu obce Hřensko
uzavřením smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 75/6/2019 :Zastupitelstvo obce Hřensko ruší usnesení Zastupitelstva obce Hřensko ze
dne 28.5.2019 č.: 57/5/2019 a nahrazuje jej tak, že schvaluje záměr
směnit pozemky ve vlastnictví
obce dle níže uvedené tabulky:
k. ú.

p.p.č.

výměra
(m2)

Mezná u Hřenska st. 89

16

Mezná u Hřenska 49

146

Mezná u Hřenska 51

661

Mezná u Hřenska 53/1

633

Mezná u Hřenska 97/1

195

Mezná u Hřenska 97/3

93

Mezná u Hřenska 103/1

2231

Mezná u Hřenska 103/4

165

Mezná u Hřenska 110

1636

Mezná u Hřenska 149/1

1430

Mezná u Hřenska 191/3

715

Mezná u Hřenska podíl o velikosti 1/2
na pozemku p.p.č.
209/6

336

Mezná u Hřenska 352
Mezná u Hřenska 373/3

83
1358

Mezná u Hřenska 367/19 oddělený
z původního pozemku p.p.č. 367/6
dle GP Ing. Zítové č.
285-78/2019

110

Mezná u Hřenska 74/10 oddělený z
původního pozemku p.p.č. 74/1 dle
GP Ing. Zítové 28578/2019

449

a to za pozemky ve vlastnictví
České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro
Správu Národního parku České
Švýcarsko dle níže uvedené tabulky:
k. ú.

p.p.č.

výměra
(m2)

Hřensko

144/15 oddělený z původního 93
pozemku p.p.č. 144/11 dle GP Ing.
Podrazké č. 656-019/2019

Hřensko

164/9 oddělený z původního 66
pozemku p.p.č. 164/6, k.ú. Hřensko dle GP Ing. Podrazké č.: 631100/2016

Hřensko

190/2 oddělený z původního po- 92
zemku p.p.č. 190/1, k.ú. Hřensko dle
GP Ing. Podrazké č.: 637-59/2017

Hřensko

st. 260 oddělený z původního po- 14
zemku p.p.č. 190/1, k.ú. Hřensko dle
GP Ing. Podrazké č.: 637-59/2017

Hřensko

361/6 oddělený z původního po- 4
zemku p.p.č. 361/1, k.ú. Hřensko dle
GP Ing. Podrazké č.: 637-59/2017

Hřensko

st. 259 oddělený z původního po- 2
zemku p.p.č. 361/1, k.ú. Hřensko dle
GP Ing. Podrazké č.: 637-59/2017

1/6 oddělený z původního pozem- cca 25
Mezná
u Hřenska ku p.p.č. 1/4, k.ú. Mezná u Hřenska;
níže uvedeno v orientačním
nákresu
124/3 oddělený z původního 534
Mezná
u Hřenska pozemku p.p.č. 124/1, k.ú. Mezná
u Hřenska dle GP Ing. Podrazké č.:
283-48/2019
221/2 oddělený z původního 800
Mezná
u Hřenska pozemku p.p.č. 221, k.ú. Mezná
u Hřenska dle GP Ing. Podrazké č.:
266-20/2017
211/7 oddělený jako díl „a“ o 2968
Mezná
u Hřenska výměře 21 m2 z původního p.p.č.
211/1 a jako díl„d“ o výměře 2947
m2 z původního pozemku p.p.č.
211/6 , vše k.ú. Mezná u Hřenska
dle GP Ing. Drahoňovské č.: 245048/2014
405 oddělený jako díl„b“ o výměře 677
Mezná
u Hřenska 71 m2 z původního pozemku p.p.č.
211/1 + jako díl „c“ o výměře 25
m2 z původního pozemku p.p.č.
211/3 orná půda + jako díl „e“ o
výměře 581 m2 z původního pozemku p.p.č. 211/6, vše k.ú. Mezná
u Hřenska, dle GP Ing. Drahoňovské
č.: 245-048/2014
290/3 oddělený z původního 151
Mezná
u Hřenska pozemku p.p.č. 290/2, k.ú. Mezná
u Hřenska dle GP Ing. Drahoňovské
č.: 245-048/2014
303/4 oddělen jako díl„k“ o výměře 298
Mezná
u Hřenska 81 m2 z původního pozemku p.p.č.
290/2 + jako díl „m“ o výměře
217 m2 z původního pozemku
p.p.č. 303/3, k.ú. Mezná u Hřenska
dle GP Ing. Drahoňovské č.: 245048/2014

díl „j“ o výměře 3 m2 oddělený z 3
Mezná
u Hřenska původního pozemku p.p.č. 290/2,
jež je dle GP Ing. Drahoňovské č.:
245-048/2014 sloučen z pozemkem obce Hřensko p.p.č. 357, vše
k.ú. Mezná u Hřenska
1/7 oddělený z původního pozem- 50
Mezná
u Hřenska ku p.p.č. 1/5 dle GP Ing. Podrazské č,
293-045/2019

Mapová část Geometrického plánu (GP) Ing. Zítové č. 285-78/2019
pro k.ú. Mezná u Hřenska k nově
odděleným pozemkům p.p.č.
367/19 a p.p.č. 74/10, k.ú. Mezná u
Hřenska
Mapová část Geometrického
plánu (GP) Ing. Podrazké č.: 656019/2019 pro k.ú. Hřensko k nově
oddělenému pozemku p.p.č.
144/15, k.ú. Hřensko
Mapová část Geometrického
plánu (GP) Ing. Podrazké č.: 631100/2016 pro k.ú. Hřensko k nově
oddělenému pozemku p.p.č.
164/9, k.ú. Hřensko
Mapová část Geometrického
plánu (GP) Ing. Podrazké č.: 63759/2017 pro k.ú. Hřensko k nově
odděleným pozemkům p.p.č.
164/9, st.p.č. 260, p.p.č. 361/6 a
st.p.č. 259, k.ú. Hřensko
Orientační nákres pozemku p.p.č.
1/6, k.ú. Mezná u Hřenska, o výměře cca 25m2, oddělený
z pozemku p.p.č. ¼, k.ú. Mezná u
Hřenska-viz žlutě podbarvený text
Mapová část Geometrického
plánu (GP) Ing. Podrazké č.: 28348/2019 pro k.ú. Mezná u Hřenska
k nově oddělenému pozemku
p.p.č. 124/3, k.ú. Mezná u Hřenska
Mapová část Geometrického
plánu (GP) Ing. Podrazké č.: 26620/2017 pro k.ú. Mezná u Hřenska
k nově oddělenému pozemku
p.p.č. 221/2, k.ú. Mezná u Hřenska
Mapová část Geometrického
plánu (GP) Ing. Drahoňovské č.:
245-048/2014 pro k.ú. Mezná u
Hřenska
k nově odděleným pozemkům
p.p.č. 211/7, p.p.č. 405, p.p.č. 290/3,
p.p.č. 303/4 a dále k oddělení části
„j“ z původního pozemku p.p.č.
290/2 ke sloučení s pozemkem obce
Hřensko p.p.č. 357, vše k.ú.
Mezná u Hřenska
Mapová část Geometrického plánu (GP) Ing. Podrazské č.
293-045/2019 pro k.ú. Mezná u
Hřenska

k nově oddělenému pozemku
p.p.č. 1/7, k.ú. Mezná u Hřenska
Případný cenový rozdíl za směny pozemků si obec Hřensko a
Správa NP ČŠ vzájemně uhradí
na
základě znaleckého posudku o
oceňování nemovitostí.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek,
Bc. Robert Mareš, Miroslav
Smoliga, Alena Pačáková,
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 75 bylo schváleno.
Usnesení č. 76/6/2019 :Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje záměr prodat pozemek p.p.č.
316, k.ú.
Hřensko o výměře 408 m2.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek,
Bc. Robert Mareš, Miroslav
Smoliga, Alena Pačáková,
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 76 bylo schváleno.
Usnesení č. 77/6/2019 :Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
smlouvu o dílo na čistění koryta
vodního toku Kamenice ve
Hřensku s objednatelem Povodí
Ohře, s. p., jež tvoří jako nedílná
příloha
součást zápisu ze zasedání zastupitelstva a pověřuje starostu
obce uzavřením smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek,
Bc. Robert Mareš, Miroslav
Smoliga, Alena Pačáková,
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
Bc. Robert Mareš, místostarosta

Nejde Vám proud?
Venku kalamita, porucha na vaší domácí síti
nebo odstávka dodávek elektřiny?

Nahlaste nám to!
Snadno a rychle bez registrace ze svého
mobilního telefonu, počítače či tabletu na webu:

www.bezstavy.cz

Informační servis
zpráv o aktuálním
stavu distribuční
sítě pro:
Stolní počítač
Notebook
Tablet
Telefon
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Porucha
byla
odstraněna
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ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ
V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Minimanuál pro veřejnost
TYPY UDÁLOSTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
PODLE PŘÍČINY

ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ
V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Porucha

Neplánovaná událost, která má za
následek poškození či omezení
standardního provozu zařízení
distribuční soustavy.

Zvýšená
poruchovost

Stav v distribuční soustavě, kdy došlo
ke kumulaci poruch.

Kalamitní stav

Stav v distribuční soustavě při
nadměrné kumulaci poruch obvykle
způsobený klimatickými jevy, který
není za běžných podmínek řešitelný
v zákonem daném čase.

Předcházení

Stav vyhlašovaný provozovatelem
přenosové nebo distribuční soustavy
v případech, kdy hrozí reálné riziko vzniku
stavu nouze.

Stav nouze

Stav vyhlašovaný provozovatelem

Minimanuál pro veřejnost
stavu nouze
TYPY UDÁLOSTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

PODLE PŘÍČINY
Porucha

Zvýšená
poruchovost
Kalamitní stav

přenosové nebo distribuční soustavy
Neplánovaná událost, která má za
za podmínek vymezených energetickým
následek poškození či omezení
zákonem.
standardního provozu zařízení
PŘIPRAVTE SE NA MIMOŘÁDNOU SITUACI
distribuční soustavy.

stavu nouze.
Stav vyhlašovaný provozovatelem
Stav vyhlašovaný
provozovatelem
přenosové
nebo distribuční
soustavy
vpřenosové
případech,nebo
kdy distribuční
hrozí reálnésoustavy
riziko vzniku
za podmínek
stavu
nouze. vymezených energetickým
zákonem.
Stav nouze
Stav vyhlašovaný provozovatelem
přenosové nebo distribuční soustavy
podmínek vymezených
energetickým
PŘIPRAVTE SE NAza
MIMOŘÁDNOU
SITUACI
zákonem.
Připravte se na případné výpadky elektřiny
Předcházení
Stav nouze
stavu
nouze

PŘIPRAVTE
SE NA MIMOŘÁDNOU SITUACI
1.
Sledujte www.cezdistribuce.cz.
2. Dobijte svůj mobilní telefon a popř. powerbanku.
Připravte
sesinapřenosné
případné
výpadky
elektřiny
3. Připravte
svítilny
a náhradní
baterie, popř. svíčky.
4. Pokud vlastníte mobilní náhradní napájecí zdroj,
1. Sledujte www.cezdistribuce.cz.
zkontrolujte jeho stav.
2. Dobijte svůj mobilní telefon a popř. powerbanku.
5. Dotankujte pohonné hmoty (zdroj, auto apod.).
3. Připravte si přenosné svítilny a náhradní baterie, popř. svíčky.
6. V případě vícedenního výpadku elektřiny budete
4. Pokud vlastníte mobilní náhradní napájecí zdroj,
pravděpodobně muset řešit zdroj pitné vody (balená pitná
zkontrolujte jeho stav.
voda, připojení napájecího zdroje k čerpadlu z vrtu), zdroj tepla
5. Dotankujte pohonné hmoty (zdroj, auto apod.).
(dřevo do krbových kamen, spacáky), na vaření campingový
6. V případě vícedenního výpadku elektřiny budete
vařič či venkovní gril. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu
pravděpodobně muset řešit zdroj pitné vody (balená pitná
pravidelně užívaných léků.
voda, připojení napájecího zdroje k čerpadlu z vrtu), zdroj tepla
7. Jako zdroj informací lze využít přenosné rádio na baterie.
(dřevo do krbových kamen, spacáky), na vaření campingový
vařič či venkovní gril. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu
pravidelně
SKUPINA
ČEZužívaných léků.
7. Jako zdroj informací lze využít přenosné rádio na baterie.
SKUPINA ČEZ

Stav v distribuční soustavě, kdyPřipravte
došlose na případné výpadky elektřiny
1.
Sledujte www.cezdistribuce.cz.
ke kumulaci poruch.

Kostel ve Hřensku
2. Dobijte svůj mobilní telefon a popř. powerbanku.

Připravte si přenosné svítilny a náhradní baterie, popř. svíčky.
Stav v distribuční soustavě při3.
4. Pokud vlastníte mobilní náhradní napájecí zdroj,
nadměrné kumulaci poruch obvykle
zkontrolujte jeho stav.
Dotankujte pohonné hmoty (zdroj, auto apod.).
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stavu nouze.
straně vedle oltáře. Následně byl ni v roce 2002. Je na něm obraz
a moc se divil, jaké strastiplné

Stav nouze
vyhlašovaný
provozovatelem
obnoven
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PŘIPRAVTE
NA Během
MIMOŘÁDNOU
Jedná se SITUACI
o jednolodní kostel,
vodně
dřevařskéSE
obce.
existence ho několikrát poško- vystavěný v období pozdního
Připravte se na případné výpadky elektřiny
dily povodně, včetně jedněch baroka se zkosenými nárožími.
1.
2.
3.
4.

Sledujte www.cezdistribuce.cz.
Dobijte svůj mobilní telefon a popř. powerbanku.
Připravte si přenosné svítilny a náhradní baterie, popř. svíčky.
Pokud vlastníte mobilní náhradní napájecí zdroj,
zkontrolujte jeho stav.
5. Dotankujte pohonné hmoty (zdroj, auto apod.).
6. V případě vícedenního výpadku elektřiny budete
pravděpodobně muset řešit zdroj pitné vody (balená pitná
voda, připojení napájecího zdroje k čerpadlu z vrtu), zdroj tepla
(dřevo do krbových kamen, spacáky), na vaření campingový
vařič či venkovní gril. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu
pravidelně užívaných léků.
7. Jako zdroj informací lze využít přenosné rádio na baterie.
SKUPINA ČEZ

sv. Jana Nepomuckého. Další vybavení, které nahradilo původní
historizující vybavení z 19. století
a bylo zničeno povodní, pochází
ze začátku 21. století. Dvoumanuálové varhany, na kterých se
značně podepsal čas, s pneumatickou trakturou pocházejí z

dvacátých let z dílny pražského
stavitele Josefa Růžičky z Břevnova. Vkusná pseudoslohová
skříň ukrývá starý pozitiv Franze
Mullera z Janova z r. 1872, který
spolu se šesti rejstříky byl použit
pro stavbu nového nástroje, nyní
celkem desetirejstříkového.
Vybavení kostela je nyní strohé, a proto obec uvítá případné
dary obyvatel v podobě nejlépe
dobových církevních předmětů.
Zdroj: Wikipedia

Znovu ostrostřelecká polévka
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V sobotu 1. června se ve 14
hodin sešla u „Kulturáku“ na
Mezné parta Ostrostřelců, aby
uvařili další polévku – vojenskou zelňačku.
Na tu bylo potřeba uvařit 5 kilogramů zelí, 3 kila brambor, které
byly následně pokrájeny na kostky. Na slanině a cibulce se usmažily 3 druhy také pokrájených
uzenin, a to pytlácký salám, paprikáš a sušená šunka. Vše se smíchalo, přidalo se koření, ocet, česnek, čili papričky. Přilila se voda
a všechno se společně provařilo.
Na dochucení na talíři si každý
mohl přidat kečup nebo šlehačku. Kotel polévky, kolem 40 porcí, ochutnali nejen místní vařiči
s manželkami, které se dostavily
kolem půl páté, ale i procházející
zájemci ze strany turistů.
Odpoledne se vydařilo a již
nyní se těšíme na její opakování
napřesrok..

