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RECEPT NA BEZPEČNOU 
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Pečlivá snaha o spolupráci 
se rozhodně vyplácí...
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ZÁVOD PŘEVOZNÍKŮ 
O PUTOVNÍ POHÁR 
STAROSTY OBCE 
HŘENSKO
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FONTÁNA V JÍLOVÉM 
V Jílovém se konalo předání 

nové hasičské zbrojnice spoje-
né s oslavou 140 let založení 
SDH Jílové.

Rozloučení s létem na Mezné
V sobotu 7. září v deset hodin do-

poledne se mezenští muži hojném 
počtu sešli, aby postavili oba stany, 
sezení a připravili „Kulturák“ na 
rozlučku s létem. 

Vzhledem k předpovědi počasí, 
dokonce poprvé připevnili boč-
nice stanů. Naštěstí počasí bylo ke 
všem vstřícné a nepršelo. Večerní 
účast byla hojná. Kolem 19. hodiny 
se ve slunečním voze Kačenka od 
Křížků, která představovala slunce, 
rozloučila s mezňáky. Dětem pře-
dala cukrovinky a za zvuků frkaček, 
trubek a rozsvícených lampionů 
odjela na konec obce. Zábava po-
kračovala, lidé se bavili, sdělovali 
si své zkušenosti a zážitky, opékali 
vuřty a pochutnávali si na chlebu se 
škvarkovou pomazánkou od paní 
Havlové. Oslava konce léta trvala až 
do půlnoci. Počasí přálo i druhý den, 
nepršelo. Mohli jsme tedy vše sbalit a 
uklidit do skladu. Poté jsme společně 
zhodnotili celou akci jako úspěšnou.

Jaroslav Heneberk

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

UZAVÍRKY
více na straně 4

Závod pøevozníkù
Obec Høensko poøádá tradièní

o Putovní pohár starosty obce Høensko

Závod se koná 9. listopadu 2019 od 10:00 do 13:00 v Edmundovì soutìsce

Sraz divákù a úèastníkù je v 9:00 na dolním pøístavišti Edmundovy soutìsky
a vyhodnocení závodu a pøedání cen vítìzùm probìhne v sobotu 9. listopadu 2019

na

.

taneèní zábavì, poøádané k ukonèení sezóny
od 19:00 v restauraci u Zeleného stromu na Janovì

Ochutnávka vín
ve vinaøství Velké �ernoseky

Obec Høensko poøádá autobusový výlet
na ochutnávku vín do sklepù �ernoseckého vinaøství.

Pøihlášku vèetnì úhrady 100 Kè odevzdejte do 8. listopadu
pracovníkùm kanceláøe obecního úøadu Høensko.

Kdy:
Obleèení:

pátek 22. listopadu 2019
neformální

S uctivým pozdravem
, starosta obce HøenskoJUDr. Zdenìk Pánek



������ ��������
Vážení spoluobčané,
konec turistické sezony ve Hřen-

sku již skutečně klepe na dveře. Až 
budete číst tento můj příspěvek, 
bude zbývat již jen několik dní, 
kdy provoz v našich soutěskách 
bude ukončen. V této souvislos-
ti Vám mohu sdělit, že ke dni 23. 
září 2019 naše soutěsky navštívilo 
340 288 návštěvníků, což je o 10 
772 méně než v loňském roce. Tato 
skutečnost se však dala předpoklá-
dat, a to z důvodů, o kterých jsem 
se již dříve zmiňoval.

Na posledním zastupitelstvu dne 
18. září 2019 jsme přijali několik 
zásadních usnesení, s nimiž Vás 
chci nyní seznámit. Z dřívější doby 
jste spraveni o tom, že dílem na 
základě směnné a dílem na zákla-
dě kupní smlouvy obec Hřensko 
od Ing. Vlastimila Pavlíčka získala 
v prostoru za bývalou školou na 
Mezné pozemek o výměře 4.123 
m2, jenž by se měl stát základem 

pro vybudování sportoviště v 
tomto prostoru. Nyní jsme však 
schválili uzavření kupních smluv 
na další tři pozemky, které bezpro-
středně na tento pozemek navazují 
a tvoří s ním uzavřený celek. Tím 
získáme plochu o celkové výměře 
6 819 m2, na níž 
bychom moh-
li naše záměry 
směle realizovat. 
Vítáme, že jeden 
z těchto pozemků 
je bývalá kuželna, 
kde především v 
zimních měsících 
budou moci se 
svými motoro-
vými vozidly po-
hodlně parkovat 
místní obyvatelé 
a chalupáři. 

Současně na zmíněném zastupi-
telstvu jsme schválili nákup nového 
motorového vozidla pro naši obec-

ní policii. Až nám bude dodáno, 
tak jejich stávající motorové vozi-
dlo předáme našim hasičům, kte-
rým především „hasičata“ budou 
dopravována na jejich závody.

Jediný zvon v našem kostele, kte-
rý v něm zbyl po II. světové válce, 

byl v minulých 
dnech sejmut a 
odvezen do Pra-
hy k jeho očištění 
a opravě. V sou-
časné době se již 
v Holandsku od-
lévá nový, dosud 
chybějící zvon, 
který společně se 
stávajícím bude v 
průběhu listopa-
du t. r. zavěšen do 
zvonice. Jestliže 

snaha zastupitelstva bude završe-
na, pak je poprvé uslyšíme na prv-
ní adventní neděli dne 1. prosince 
2019. 

V minulých dnech jsme od Elek-
tromontu servis Brno, spol. s r.o. 
obdrželi zadaný projekt na vnější 
osvětlení kostela, které by rovněž 
mělo být zrealizováno do zmíně-
ného data 1. prosince 2019.

Na závěr mého příspěvku Vás 
chci rovněž informovat o tom, že 
dne 21. září 2019 jsem společně 
s velitelem našich hasičů Janem 
Košíkem v Chomutově od Kraj-
ského úřadu Ústeckého kraje jako 
dar převzal 4 ks dýchacích pří-
strojů Dräger PSS 4000 v hodnotě 
159.996 Kč. Této iniciativy a po-
zornosti dárce si velmi vážím, když 
mým přáním je, aby tyto dýchací 
přístroje byly v náročné práci na-
šich hasičů spolehlivým a bezpeč-
ným pomocníkem.

Ať jste zdraví, máte se rádi a jste 
spokojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, 
starosta

N���zenin�
� říjnu
n���zenin� �����í

Jančí Petr, Dařbujan Martin, Blažíček Jiří, Neumanová Lenka, Frömmel Stanislav, 
Srazil Jiří, Riňák Martin, Bejšovec Jakub, Tajbnerová Jana, Nguyen Lukas, Podaný 
Josef, Neuman Ladislav, Friš Ladislav, Urbánek Tomáš, Hanko Jiří, Jiral František, 

Křížek Jan, Neuman Jiří, Mareš Robert, Musil Stanislav, Hlaváčková Jarošová 
Michaela, Česneková Michaela, Suchánek Jaroslav, Tomášek Oldřich, Hruška Jakub

��é jubi�eum �����í O����encům přejeme
pe�né zd���í 
� �e�e�ý ži���.

Černý Josef, Pánková Eva, 
Rolínková Jana, Toušková Vladimíra 

OBEC HŘENSKO



Starosta obce Hřensko Zdeněk Pánek blahopřál k významnému životnímu jubileu paní Renatě 
Herainové.

Starosta obce Hřensko Zdeněk Pánek blahopřál k významnému životnímu jubileu panu Lu-
bomíru Touškovi.

Starosta obce Hřensko Zdeněk Pánek blahopřál k významnému životnímu jubileu panu Jaro-
slavu Suchánkovi staršímu.

Pan Karel Loun oslavil významné životní jubileum. Starosta JUDr. Zdeněk Pánek mu poblaho-
přál a předal dárkový koš.



UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Ochutnávka vín
ve vinaøství Velké �ernoseky

Obec Høensko poøádá autobusový výlet
na ochutnávku vín do sklepù �ernoseckého vinaøství.

Pøihlášku vèetnì úhrady 100 Kè odevzdejte do 8. listopadu
pracovníkùm kanceláøe obecního úøadu Høensko.

Kdy:
Obleèení:

pátek 22. listopadu 2019
neformální

S uctivým pozdravem
, starosta obce HøenskoJUDr. Zdenìk Pánek

Výlet do Žernoseckého vinařství
Obecní úřad Hřensko pořádá 

již počtvrté pro občany Hřen-
ska a Mezné 22. listopadu 2019 
autobusový výlet na ochutnávku 
vín do sklepů Žernoseckého vi-

nařství. Přihlášku, včetně úhra-
dy 100 Kč je nutno odevzdat do 
8. listopadu pracovníkům kan-
celáře obecního úřadu Hřensko.

Přihláška
Přihlašuji se závazně na akci
„Ochutnávka vín vinařství Velké Žernoseky“

Jméno a příjmení telefonní číslo

S platností od 30. 9. 2019 do 30. 11. 2019 bude uzavřena 
silnice u Jetřichovic. Z důvodu opravy mostu mezi Jetřicho-
vicemi a Vysokou Lípou dochází k úpravám provozu linek DÚK 
č. 434 a č. 436. Na obou linkách platí výlukový jízdní řád (infor-
mace k jízdním řádům také na webových stránkách).

S platností od 14. 10. 2019 do 15. 12. 2019 z důvodu opravy 
bude úplná uzavírka komunikace Hřensko – Janov. 



Z bloku Obecní Policie Hřensko 
v období od 20. srpna do 14. září 2019

Naplavenina písku na vozov-
ce

Dne 21. srpna 2019 hlídka OP 
Hřensko kontaktovala strážce 
NP. p. Rybáře a seznámila jej v 
místě odbočky do lesa na Prav-
čickou Bránu s problematikou 
splavování písku z lesní cesty na 
komunikaci v zatáčce vedoucí 
na Mezní Louku. Strážce NP. se 
seznámil s problémem na místě 
a usoudil, že tuto záležitost je 
třeba neodkladně řešit a že věc 
osobně projedná s náměstkem 
ředitele NP.

Opatření proti vstupu nepo-
volaných osob

Dne 23. srpna hlídka OP 
Hřensko provedla ohraničení 
pozemku obce Hřensko páskou 
proti vstupu nepovolaných osob. 
Důvodem opatření je nastávající 
cvičení IZS s mezinárodní účastí 
těchto složek. Ohraničení proti 
vstupu nepovolaných osob hlíd-
ka OP průběžně kontrolovala.

Vozidlo v  poruše
Dne 23. srpna požádal o po-

moc hlídku OP Hřensko  pra-
covník směnárny ve Hřensku , 
že mu stojí cizí vozidlo na par-
kovišti pro klienty směnárny. 
Hlídka OP zjistila, že se jedná o 
vozidlo v poruše a že vozidlo na 
místo dotlačil bez použití moto-
ru v časných ranních hodinách. 
Po dvou hodinách bylo vozidlo z 
místa  za přítomnosti řidiče vo-
zidla odstraněno.

Ztracená žena
Dne 24. srpna bylo hlídce OP 

Hřensko   z informačního cent-
ra nahlášeno, že se tam nachází 
žena původem z Německa a že 
do obce Hřensko přijela v rám-
ci zájezdu autobusem, kterému 
se ztratila. Hlídka OP Hřensko 
zahájila pátrání po ostatních 
členech zájezdu a asi po jedné 
a  půl hodině se podařilo hlídce 
OP Hřensko  druhou skupinu 
nalézt a tak byla ztracená paní 
zachráněna.

Okradení řidiče autobusu
Dne 27. srpna bylo hlídce OP 

Hřensko oznámeno řidičem 
linkového  autobusu, že byl při 

jedné z jízd okraden neznámou 
osobou cestující ve vozidle o ba-
toh ve kterém měl mimo jiné i 
klíče od osobního auta. Hlídka 
OP Hřensko poučila řidiče au-
tobusu co a jak má dělat a také 
byl požádán o zpětnou vazbu na 
hlídku OP Hřensko. Ještě ve ve-
černích hodinách řidič autobusu 
hlídku OP Hřensko informoval, 
že se batoh našel na trase Mezní 
Louka-Mezná značně odlehčen 
o obsah.

Parkování  mimo box
Dne 1. září informoval  míst-

ní občan hlídku OP Hřensko s 

tím, že na parkovišti ve správě 
obce Hřensko vedle domu č.p. 
105 stojí mimo box dvě vozidla. 
Hlídka OP vyhledala řidiče vozi-
del a vyzvala je k odjezdu. Jeden 
tak učinil okamžitě a druhý se 
vystavil riziku  postihu za nere-
spektování dopravního značení. 
Poté vozidlo přeparkoval.

Pokousání dítěte psem ně-
meckého turisty

Dne 2. září  bylo hlídce OP 
nahlášeno, že v místě vnitřní-
ho Hřenska došlo k pokousání 
dítěte psem německého turisty. 
Hlídka OP se okamžitě dosta-
vila na místo události a po zjiš-
tění totožnosti osob hlídka  OP 
učinila všechny potřebné úkony, 
včetně přivolání RZS  z Děčína  

k ošetření dítěte a zajištění vete-
rinárního vyšetření psa, zda ne-
trpí vzteklinou či jinou nakažli-
vou nemocí.

Žádost o pomoc
Dne 4. září požádala hlídku 

OP Hřensko o pomoc občanka 
tmavé pleti, která držela v ruce 
paragon za nákup prstenů ze 
stříbrného kovu na tržnici ve 
Hřensku v částce 1 700 Kč. Žá-
dost občanky spočívala v tom, 
zda je paragon pravý a obsahu-
je všechny náležitosti, že prý se 
saním musí doma prokázat, jako 
důkaz o provedeném nákupu. 

Hlídka OP neshledala žádné zá-
vady na paragonu. Poté občanka 
odešla.

Veřejný pořádek
Dne 8. září  byla činnost hlídky 

zaměřena na  bezproblémovou 
průjezdnost vnitřního Hřenska  
a kontrolu vystavovaného zbo-
ží, které v několika případech 
zasahovalo do komunikace. Po 
učiněné výzvě hlídky OP došlo 
k obnovení veřejného pořádku. 
Ve výklenku pod hasičárnou 
parkovalo vozidlo v zákazu stá-
ní. Vozidlo bylo zablokováno a 
později řešeno v příkazním ří-
zení.

Napadení  osoby provozující 
parkoviště v obci

Dne 8. září  telefonicky  požá-
dala  o pomoc žena hlídku OP 
Hřensko ve věci  jejího muže, 
kterého surově napadli a zbili 
nějací muži. Důvodem prý bylo 
to , že osoba provozující parko-
viště muže upozornila na to,  že 
parkují na chodníku, který je 
jeho. Jeden muž vyběhl z vozi-
dla  a zbil jej. Napadenému muži 
hlídka přivolala RZS k ošetření. 
Dále hlídka zajistila svědky udá-
losti a na místo byla přivolána 
Policie ČR k prošetření událos-
ti.

Zmatený muž
Dne 14. září se na služebnu do-

stavil postarší muž s manželkou  
a dotázal se hlídky OP Hřensko 
zda neví, kde zaparkoval svoje 
vozidlo, že prý je hledá již dvě 
hodiny a nemůže jej nalézt. Po 
složitém dotazování hlídky od-
kud do obce občan přijel bylo 
vozidlo hlídkou OP Hřensko 
nalezeno na parkovišti U Vodo-
pádu ke spokojenosti občana.

Přestupky v dopravě
Po celé období řešily hlídky 

Obecní policie Hřensko pře-
stupky v dopravě v celém kata-
stru obce Hřensko.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Smutná zpráva

Se zármutkem oznamujeme, 
že nás v pátek 20. září 2019 ve 
věku 73 let navždy opustil náš 
dlouholetý zaměstnanec pan Jiří 
Růžička.



Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm.  g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení 
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník 
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány 
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10  m od osy vedení na 
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin 
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných 
porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

  u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230  V):
  2  m od holých vodičů a 1,5  m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
  1,5  m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3  m.

  u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
  vedení bez izolace 7 m*
  izolované vedení 2  m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5  m.

  u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
  vedení bez izolace 12 m*
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2  m.

* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., 
ve znění účinném k 1. 1. 2016.

UPOZORNĚNÍ:  V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3  m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým 
regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé 
škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat 
povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | 
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz

SKUPINA ČEZ   www.cezdistribuce.cz

UPOZORNĚNÍ
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Výstava fotografií na Pravčické bráně

V pátek 27. září byla na Pravčické bráně 
zahájena výstava fotografií k příležitosti 20  
let focení Českého Švýcarska panem Ing. 
Juliusem Puflerem. 

Krátké úvodní slovo, ve kterém zhodnotil 
mimo jiné, i spolupráci s fotografem, pronesl 
starosta Hřenska JUDr. Zdeněk Pánek. Vý-
stava je opravdu moc pěkná, přítomní, kte-
rých bylo bohužel velmi málo, nahlédli do 
historie dvacetileté tvorby a  způsobu focení.



Usnesení ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 18. září 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice ve Hřensku

Usnesení č. 88/9/2019:  Zastupi-
telstvo obce Hřensko určuje ově-
řovateli zápisu pana Bc. Roberta 
Mareše a Miroslava Smoligu a 
zapisovatelkou paní Martinu Dvo-
řákovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír 
Paroha, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 89/9/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
následující program zasedání.

 1) Zahájení
 2) Určení ověřovatelů zápisu a 

zapisovatele
 3) Schválení programu jednání
 4) Schválení zápisu z jednání za-

stupitelstva
 5) Schválení vítěze výběrového 

řízení na akci „Stavební úpravy III. 
NP v objektu OÚ v obci Hřensko“ 
a schválení smlouvy o dílo 

 6) Schválení vítěze výběrového 
řízení na akci „Obnova lávky č. 
1 a 3 v obci Hřensko“ a schválení 
smlouvy o dílo

 7) Rozpočtové opatření č. 
5/2019

 8) Nákup nového vozidla pro 
obecní policii

  9) Smlouvy
10) Záměry
11) Různé 
12) Závěr
13) Diskuze s občany
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír 
Paroha, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 90/9/2019: Zastupi-
telstvo obce Hřensko schvaluje v 
rámci výběrového řízení s názvem 
„Stavební úpravy III. NP v objektu 
OÚ v obci Hřensko“ nabídku Dě-
čínského stavebního podniku s. r. 
o., sídlo Folknářská 1248/21, 405 01 
Děčín 2, jako nejvýhodnější nabíd-
ku a schvaluje uzavření smlouvy o 
dílo s tímto zhotovitelem za cenu 
díla 1.652.813,00,-Kč vč. DPH a 
pověřuje starostu obce Hřensko 
uzavřením smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír 
Paroha, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 91/9/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
v rámci výběrového řízení s ná-
zvem „Obnova lávky č. 1 a 3 v 
obci Hřensko“ nabídku firmy SaM 
silnice a mosty Děčín a. s., sídlo 
Oblouková 416/39, 405 02 Dě-
čín, jako nejvýhodnější nabídku a 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
s tímto zhotovitelem za cenu díla 
1.823.513,08,-Kč vč. DPH a pově-
řuje starostu obce Hřensko uzavře-
ním smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír 
Paroha, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 92/9/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 5/2019, jež 
tvoří nedílnou součást zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce Hřen-
sko.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír 
Paroha, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 93/9/2019: Zastupi-
telstvo obce Hřensko schvaluje ce-
novou nabídku na koupi vozu Ško-
da Karoq od společnosti Gerhard 
Horejsek a spol., s. r. o., Oblouko-
vá 1416/9, 405 01 Děčín 1 ve výši 
758 817,- Kč vč. DPH a schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na koupi 
uvedeného vozu s uvedenou spo-
lečností formou finančního leasin-
gu dle nabídky společnosti ALD 
Automotive s. r. o., U Stavoservi-
su 527/1, 108 00 Praha 10, IČO: 
61063916. 

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír 

Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 94/9/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
koupi pozemku p. č. 19/2 v k. ú 
Hřensko o výměře 14 m2 odděle-
ného dle geometrického plánu č.: 
655-22/2019 za celkovou kupní 
cenu 4.500,00 Kč od prodávající-
ho: Úřad po zastupování státu ve 
věcech majetkových Česká repub-
lika a pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír 
Paroha, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 95/9/2019: Zastupi-
telstvo obce Hřensko schvaluje za-
tížení pozemků p.č. 372, p.č. 191/3 
a p.č. 179/2, k.ú. Mezná u Hřenska 
věcným břemenem podle ust. § 25 
energetického zákona v rozsahu 
vymezeném v geometrickém plá-
nu č.: 282-182/2019 ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
sídlo Teplická 874/8, Děčín, IČ: 
24729035 za úplatu 1.000,-Kč a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy 
o zřízení věcného břemene-služeb-
nosti.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír 
Paroha, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 96/9/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvalu-
je koupi pozemku p. č. 190, k. ú. 
Mezná u Hřenska o výměře 1367 
m2 od prodávající Jany Oberman-
nové, bytem Krásnostudenecká 
578/62, Děčín VI-Letná, 405 02 
Děčín, za kupní cenu 225.555,- Kč, 
dle znaleckého posudku pana Ro-
mana Širokého č. 2282-046-2019 a 
pověřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír 

Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 97/9/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
koupi pozemku p. č. 189/1, k. ú. 
Mezná u Hřenska o výměře 1152 
m2 od prodávající paní Věry Lu-
xové, bytem Kamenická 315/84, 
Děčín II-Nové město, 405 02 Dě-
čín, za kupní cenu 190. 080,- Kč 
dle znaleckého posudku pana Ro-
mana Širokého č. 2282-046-2019 a 
pověřuje starostu obce podpisem 
kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír 
Paroha, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 98/9/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
koupi pozemku st. p. č. 66, k. ú. 
Mezná u Hřenska o výměře 177 
m2 od prodávajících manželů paní 
Mgr. Jany Labutové, bytem Sněž-
ník 97, 405 02 Jílové a pana Ing. 
Dušana Labuty, bytem Holandská 
2438, Kročehlavy, 272 01 Kladno, 
za kupní cenu 215.000,- Kč, dle 
znaleckého posudku Ing. Zdeňka 
Ješety č. 1030-063/2019 a pověřu-
je starostu obce podpisem kupní 
smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, RNDr. Lubomír 
Paroha, Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 99/9/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
záměr prodat:

a) pozemek st.p.č. 113/1, k.ú. 
Hřensko o výměře 49 m2

b) část pozemku p.p.č. 348/59, 
k.ú. Hřensko v rozsahu zakresle-
ném barevným šrafováním v kopii 
katastrální mapy, jež tvoří nedílnou 
součást tohoto usnesení

Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti:   6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smoli-
ga, Roman Pluháček, RNDr. Lubo-



mír Paroha, Kateřina Horáková                   
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 100/9/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
záměr prodat pozemek p. č. 111/2, 
k. ú. Hřensko, o výměře 959 m2.

Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti:   6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smoli-
ga, Roman Pluháček, RNDr. Lubo-
mír Paroha, Kateřina Horáková                   

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 101/9/2019: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko uděluje 
Romanu Pluháčkovi souhlas s pro-
vedením stavby -  uložení vodo-
vodních přípojek pro č. p. 23 a č. p. 
54, Mezná u Hřenska do pozemku 
p. p. č. 127, který je ve vlastnictví 
obce Hřensko, a dále souhlas s 
projektovou dokumentací, vše pod 
podmínkou sjednání věcného bře-
mene za úplatu. 

Výsledek hlasování:
Pro: 5 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina 
Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 1 - Roman Pluháček

Rozhodnutí JUDr. Zdeňka Pán-
ka, starosty obce Hřensko:

Starosta obce Hřensko vyhlašu-
je záměr pronajmout prostory v 
přízemí srubové stavby č. p. 68 v 
Edmundově soutěsce vyznačené 

barevně v nedílné příloze tohoto 
usnesení.

JUDr. Zdeněk Pánek, 
starosta                                                                       

Bc. Robert Mareš, 
místostarosta

Usnesení ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 18. září 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice ve Hřensku

I do Hřenska zavítali tanečníci, kteří se účastnili Mistrovství světa Danceshock, 
jež se konalo v termínu 19.-22.9. ve Děčíně. V sobotu předvedli své taneční choreografie u 
kostela na nábřeží Kamenice. Kolemjdoucím turistům tak mile zpestřili krásný slunečný den. 
Na fotografii jsou zachyceny svěřenkyně paní Murínové z děčínského DDM. Věříme, že taneč-
níci do Hřenska nezavítali naposledy a objeví se tu i během příštího ročníku Mistrovství.

Soutěž v Dolních Habarticích

První podzimní soutěž jsme 
měli v sobotu 14.9. v Dolních 
Habarticích na fotbalovém hřiš-
ti. 

V pátek po tréninku jsme při-
pravili  vše potřebné do přívěsu, 
abychom se ráno nezdržovali. 
V sobotu, po příjezdu na místo, 
jsme rozložili stan, připravili jsme 
si hadice a nářadí na požární útok. 
Na nástupu jsme se dozvěděli in-
formace k soutěži, rozlosovalo se 
pořadí a mohlo se začít. Na útok 
jsme šli již tradičně jako posled-
ní. Byl jen jeden pokus, takže to 
rychle utíkalo a děti tak dlouho 
nečekaly. Mladší si vybojovali 

krásné 2.místo  a starší 3.místo. 
Oběma družstvům se to moc 
povedlo, a měli velkou radost, že 
dostali pohár a medaile. Po od-
běhnutí bylo připraveno bohaté 
občerstvení v podobě hasičského 
guláše a klobás na grilu. Děti byly 
spokojené a celý den si užily.



Závod pøevozníkù
Obec Høensko poøádá tradièní

o Putovní pohár starosty obce Høensko

Závod se koná 9. listopadu 2019 od 10:00 do 13:00 v Edmundovì soutìsce

Sraz divákù a úèastníkù je v 9:00 na dolním pøístavišti Edmundovy soutìsky
a vyhodnocení závodu a pøedání cen vítìzùm probìhne v sobotu 9. listopadu 2019

na

.

taneèní zábavì, poøádané k ukonèení sezóny
od 19:00 v restauraci u Zeleného stromu na Janovì

Taneèní zábavu
Obec Høensko zve Høenèáky, Mezòáky a všechny, kteøí mají naší obec rádi na

která se koná dne v restauraci "U zeleného stromu" na Janovì
v rámci

9. listopadu 2019
od 19 hodin

19:00
19:30 TK Scratch DDMDìèín
19:45
20:00

zahájení programu Ukonèení sezóny
vystoupení taneèní skupiny
vyhlášení výsledkù závodù pøevozníkù
taneèní zábava

Ukonèení sezóny 2019

K tanci a poslechu hraje kapela .U-STYLE

Doprava je zajištìna autobusem,který odjí�dí z Mezné v 17:45, ze Høenska - støed v 18:00.Zpìt z Janova odjí�dí v 1:15.

Pro ka�dého návštìvníka je pøipravena poukázka
na obèerstvení v hodnotì 100 Kè.

Vzhledem k velice silnému zájmu je potøeba
si závaznì zajistit místa u vedoucí Obecního úøadu
osobnì èi telefonicky na èísle:
do 4. listopadu 2019.

412 554 021





Recept na bezpečnou a rychlou záchranu v Labských pískovcích?  
Ověřená spolupráce mezi hasiči a leteckou záchrannou službou 

Oblast Labských pískovců a 
Českosaského Švýcarska je be-
zesporu jednou z nejkrásněj-
ších přírodních lokalit v České 
republice. 

Tradičně vysoká návštěvnost 
této oblasti díky renesanci tu-
ristiky a zvyšující se oblibě out-
doorových sportů stále stoupá. 
Protože nemoc opravdu nechodí 
po horách, ale po lidech, s vyso-
kou koncentrací návštěvníků ná-
rodního parku, Pravčické brány, 
Soutěsek a mnoha dalších míst 
roste i výskyt náhlých zdravot-
ních příhod a úrazů. U těch zá-
važných je třeba zajistit co mož-
ná nejrychlejší  první pomoc a 
odbornou zdravotní péči přímo 
na místě příhody. Následně je i 
z mnohdy velmi nepřístupných 
míst nutné zajistit transport do 
nemocnice- a to efektivně, bez-
pečně a rychle.

Krásou Labských pískovců je 
nespoutaná příroda plná skal, 
soutěsek, strmých svahů, po-
rostlá převážně borovými lesy. 
S tím přichází problém v přístu-

pu k nemocnému či zraněnému 
člověku, kdy není přiblížení se 
zdravotnických záchranářů běž-
nou cestou, tedy sanitním vo-
zem, obvykle vůbec možné.  Při 
potřebě řešení těchto situací tak 
připadá v úvahu pouze přístup 
pěšky, který ovšem u závažných 
zdravotních urgencí může zna-
menat pro osud pacienta zásadní 
časové prodlení. Zdravotnická 
záchranná služba Ústeckého 
kraje v této lokalitě proto již 
několik let úspěšně využívá vr-
tulníku letecké záchranné služ-
by a schopnosti jeho posádky 
provádět speciální záchranné 
práce s lanovými technikami- lé-
kař a záchranář se tak dostanou 
na místo k nemocnému s veš-
kerým potřebným vybavením 
pomocí slanění z paluby vrtul-
níku. K provedení efektivního a 
bezpečného zásahu vrtulníku a 
jeho posádky je však naprosto 
nezbytná dobře fungující spolu-
práce a součinnost pomocníků 
na zemi- v této oblasti zajišťova-
ná nejčastěji rychle dostupnými 

a vyškolenými příslušníky JSDH 
Hřensko, případně jejich profe-
sionálními kolegy z HZS Děčín.  
Ti zajišťují bezpečnost návštěv-
níků pohybujících se v blízkosti 
lokality zásahu vrtulníku, díky 
své dobré znalosti místního te-
rénu účinně pomáhají s dohle-
dáním zraněného či nemocného 
pacienta, funkčním radiofonním 
spojením s  posádkou v případě 
potřeby účelně navigují záchra-
náře na správné místo zásahu, 
jsou schopni samostatně poskyt-
nout první pomoc včetně použití 
AED či asistovat již přítomným 
profesionálním zdravotníkům 
při zajišťování nemocného. Po-
kud je to v dané situaci pro paci-
enta i zasahující záchranáře nej-
efektivnější řešení, zajišťují hasiči 
transport pacienta po zemi, pro 
který jsou dobře technicky i fy-
zicky vybaveni.

V problematické a rizikové 
lokalitě Soutěsek byla dokonce 
společně vybrána, zabezpečena 
a označena místa, která jsou i s 
ohledem na bezpečnostní rizika 

v dané oblasti vhodná k přístupu 
z vrtulníku a rovněž použitelná 
jako místa evakuace. Přestože se 
vrtulník nedokáže dostat blíže 
než několik desítek metrů nad 
dno soutěsky a je nutné použít 
lanové techniky v přístupu na 
místo i k transportu již zajištěné-
ho pacienta, je nyní záchrana z 
této oblasti poměrně dobře mož-
ná a bezpečná.

Díky navázané a již několik let 
dobře fungující spolupráci mezi 
hasiči z Hřenska a záchrankou 
bylo dosaženo jasných výsledků 
- záchranné akce jsou koordino-
vanější, probíhají bezpečněji a 
účelněji. 

Spolupráce a pečlivá snaha dě-
lat věci lépe se rozhodně vyplácí. 
Všem hřenským pomocníkům 
z řad JSDH za jejich vytrvalé 
nadšení a snahu pomáhat moc 
děkujeme.

Za kolektiv letecké záchranné 
služby Ústí nad Labem a Kryš-
tofa 15

Jan Bubla, 
vedoucí letecký záchranář
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Fontána v Jílovém

Dne 21.9. se v Jílovém konalo 
slavnostní předání nové hasič-
ské zbrojnice spojené s oslavou 
140 let založení SDH Jílové a 
městské slavnosti „hasíme léto“. 

Přijeli jsme na pozvání Jílov-
ských hasičů s velkými dětmi a 
hasiči z výjezdu. 

Slavnost byla na náměstí, kde 
se nacházela pouť. U zámku byla 
výstava historických hasičských 
vozidel, jedním jsme se mohli do-
konce svézt.

V nové hasičárně se konala ko-
mentovaná prohlídka s názorný-
mi ukázkami. Na místním koupa-
lišti, kousek nad hasičárnou, jsme 
cvičili na vrcholné představení 
tohoto dne - Hasičská fonatána. 
Podél bazénu byla rozestavěna 
čerpadla, každé z nich napájelo tři 
až čtyři proudnice. Po rozmístění 
jednotlivých hasičů do přibliž-
ně metrových rozestupů všech-
ny obešel dirigent a určil, kdo se 
bude řídit bílou a kdo červenou 
dirigentskou hůlkou. Poté si stou-
pl naproti přes bazén a zvedáním 
hůlek řídil proudy. Podle pohy-
bu světel se pohybovaly proudy. 
Před premiérou byla ještě malá 
generálka, na které se vychyta-
ly poslední mouchy a čekalo se 
na hodinu „H“, která nastala ve 

22 hodin. Přesně na čas se podél 
bazénu a v okolí zhasla všechna 
světla a nastartovala se čerpadla. 
V tu chvíli se z reproduktorů 
spustila hudba, která  čerpadla 
přehlušila. Vytryskl vysoký proud 
uprostřed bazénu, který se rozzá-
řil neonovými barvami a do boč-
ních proudů, které byly v rukách 
hasičů a pod taktovkou dirigenta, 
se opřely mnohobarevné reflekto-
ry... Začala nádherná podívaná, 
která trvala 24minut. Nejkrásněj-
ší byla část, kdy hrála Má vlast od 
Bedřicha Smetany pasáž Vltava. 
Neskutečný zážitek a naše děti 
byly jeho součástí. Hudba dohrá-

la a proudy dostří-
kaly za velkého po-
tlesku, který patřil 
všem zúčastněným.
Vše se vydařilo na 
jedničku.

Pomalu jsme zača-
li sklízet techniku, 
motat hadice. Divá-
ci odešli. Nastal čas 
loučení a odjezdu.. 
Domů jsme jeli plni 
dojmů.

Hasičské fontány 
jsme se účastnili po-
prvé a byl to oprav-
du silný zážitek.


