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SLOVO STAROSTY

42. ročník pochodu
okolím jarního
hřenska

Sbor dobrovolných hasičů
Hřensko
pořádá
42. ročník pochodu
Okolím Jarního Hřenska

Datum konání: 7.3.2020
Start: od 9:00 do 9:30 na hasičské zbrojnici
ve Hřensku
Registrace účastníků: na hasičské zbrojnici
ve Hřensku
Občerstvení: teplá káva, čaj a výborná
polévka
Doprava: vlastní nebo autobusem č. 434
z Děčína hl. nádraží v 8:11 hod.,
vystoupíte na zastávce Hřensko-střed.
Zpáteční autobus jede ze zastávky
Hřensko-střed v 17:24 hodin.
Důležité informace:
- každý účastník jde na vlastní nebezpečí
- každý musí projít cílem nebo předčasné
ukončení nahlásit na telefonní čísla která
budou uvedena v propozicích závodu
-trasa pochodu vede chráněnou krajinou oblastí
a národním parkem České Švýcarsko, nutno
dodržovat návštěvní řád
- pochod se jde za každého počasí, proto tomu
přizpůsobte své oblečení

Původní služební automobil obecní policie bude
sloužit Hasičatům k dopravě
na soutěže.

SDH Hřensko pořádá tradiční pochod kolem Hřenska.
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY:

UZAVÍRKA

Silnice Hřensko - Mezní Louka je z důvodu
bezpečnostní těžby suchých stromů uzavřena do
31.2.2020. Více informací na webu obce Hřensko.

Náčelník policie hřensko přebírá klíče od
starosty obce.
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Obecní policie Hřensko se raduje z nového
služebního automobilu

Zastupitelstvo obce Hřensko předává nové auto obecní policii.

Oznámení o vyhlášení dotačního titulu Ministerstva kultury ČR – Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020.
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dotační program - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností pro rok
2020.
Obci s rozšířenou působností
Děčín byly přiděleny finanční prostředky v celkové výši 1.358.000,Kč, tedy o téměř 200.000,- Kč
méně než v roce 2019.

Žádost lze podat na dvou nových příslušných formulářich pro
rok 2020, a to u Magistrátu města Děčín nejpozději 28.2.2020.
Kontaktní osobou na Magistrátu
města Děčín je Irena Klepalová
– 412 591 218, irena.klepalova@
mmdecin.cz
Program je pouze jednokolový. Spoluúčast vlastníka je 20%
uznatelných nákladů.

O podporu z tohoto programu
nelze žádat pro objekty kulturních památek, které leží na území
vesnické památkové zóny – Merboltice, Vysoká Lípa, Kamenická
Stráň nebo na území městské památkové zóny - Česká Kamenice,
Benešov nad Ploučnicí.
Více informací k podmínkám
programu je zveřejněno na stánkách Ministerstva kultury ČR

–www.mkcr.cz – struktura – kulturní dědictví – památkové péče
– dotační programy – Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností, kde naleznete i novou elektronickou žádost.
Všechny podmínky pro podání
žádosti je nezbytné řádně nastudovat, neboť neúplné žádosti mohou být z projednávání vyřazeny.

Vážení spoluobčané,
Jak ten čas letí. Když vám píši
tento můj pravidelný příspěvek
do našeho zpravodaje, ani se mi
nechce věřit tomu, že za necelé
dva měsíce bude zahájena turistická sezona ve Hřensku. Stane
se tak konkrétně v sobotu dne 28.
března a završena v neděli 1. listopadu. Týden poté, tedy 7. listopadu, se uskuteční tradiční závody převozníků o „Putovní putovní
pohár starosty obce“ a večer téhož
dne v penzionu u Vechů v Janově
při taneční veselici tuto sezonu
ukončíme. Přeji si, aby nám po
dobu sedmi měsíců počasí přálo,
vyhnula se nám nepřízeň počasí
a aby přijíždějící návštěvníci do
Hřenska a našich soutěsek byli
se službami našich podnikatelů a
turistickými zážitky spokojeni.
Rád chválím agilnost a zanícenost ustanovené pracovní skupiny, která připravuje program
a náplň oslav „130 let zahájení
plavby v Edmundově soutěsce“.
Byť se tak stane v pondělí dne 4.
května, vlastní oslavy se uskuteční
v pátek 15. května a v sobotu 16.
května. Až tento program, včetně
cenového rozpětí, bude zastupiteli
odsouhlasen, včas s ním budete,
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jak formou plakátů, tak prostřednictvím našeho zpravodaje, včas
seznámeni. Věřte, že se máte na
co těšit.
Nepochybně jste si všimli, že
od počátku letošního roku naše
obecní policie užívá nové, skutečně krásné a funkční motorové
vozidlo zn. Škoda Karoq, když
slavnostně jim bylo do užívání

předáno dne 9. ledna 2020 za přítomnosti našich zastupitelů a vedení městské policie Děčín. V této
souvislosti si přítomní mohli prohlédnout jejich zrekonstruovanou
služebnu, která je moderní, vybavená novým nábytkem a spojovací technikou. Jimi dosud užívané
motorové vozidlo jsme předali
našim hasičům, kteří zajistili jeho

Honza Košík převzal původní vůz policie pro Hasičata.

vnější, opravdu vkusnou úpravu
a které bude sloužit jak jim, tak i
našim „hasičatům“ pro jejich dopravu na sportovní soutěže.
Před několika dny byly z našeho kostela demontovány varhany
a odvezeny do Valašské Bystřice,
kde vítěz výběrového řízení Jaroslav Stavinoha, varhanářský mistr, po dobu několika měsíců bude
provádět jejich celkovou renovaci.
Poprvé bychom je pak mohli slyšet při první adventní neděli, kdy
slavnostně rozsvítíme náš vánoční strom. Skutečně jde o velmi
zodpovědnou a náročnou práci,
kterou budeme v následujících
měsících permanentně monitorovat.
Jejich snesením a odvezením
na Moravu nám bylo umožněno,
abychom mohli nechat dokončit
projekt vnitřního osvětlení kostela
a poté začít s jeho finální rekonstrukcí. Sami vidíte, že nás čas
tlačí, neboť naše následné úsilí
musí být zaměřit na jeho celkovou vnitřní opravu, o které jsem
se podrobně zmínil v minulém
čísle našeho zpravodaje.
Ať jste zdraví, máte se rádi a jste
spokojeni.
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Narozeniny v únoru
narozeniny oslaví
Anna Bejšovcová, Alena Černá, Ilona Smoligová, Damien Havel,
Jiřina Podhradská, Veronika Alešová, Jan Halama, Lucie Králová,
Marta Vrabcová,Pavel Frömmel,Ladislav Friš, Petr Kozel, Vladislava Buryánková

své jubileum oslaví
Anna Černá

Oslavencům přejeme
pevné zdraví
a veselý život.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko,
konaného dne 6. ledna 2020 od 15,00 v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

Usnesení č. 123/1/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko určuje
ověřovateli zápisu pana RNDr.
Lubomíra Parohu a pana Romana
Pluháčka a zapisovatelkou paní
Ing. Štěpánku Kubátovou.
Výsledek hlasování:
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, RNDr. Lubomír
Paroha, Kateřina Horáková
proti: 0
zdrželi se: 0

Usnesení č. 124/1/2020: 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) Schválení vítěze výběrového řízení na opravu varhan
6) Smlouvy
7) Záměry

8) Různé
9) Závěr
10) Diskuze s občany
Výsledek hlasování:
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek,
Bc. Robert Mareš, Miroslav
Smoliga, Alena Pačáková, RNDr.
Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
proti: 0
zdrželi se: 0

luje v rámci výběrového řízení s
názvem „Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Hřensku - oprava
varhan“ nabídku pana Jaroslava
Stavinohy, Valašská Bystřice 686,
756 27 Valašská Bystřice, IČO:
28617843, jako nejvýhodnější
nabídku a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo s tímto vybraným zhotovitelem za cenu díla 2
395 800,00 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce Hřensko uzaUsnesení č. 125/1/2020: Za- vřením smlouvy o dílo.
stupitelstvo obce Hřensko schva- 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. 126/1/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje záměr prodat pozemek p. p.
č. 4/2, k. ú. Hřensko, o výměře
6 m2, oddělený z původního
pozemku p. p. č. 4, k. ú. Hřensko, dle geometrického plánu
Ing. Aleny Podrazké ze dne 1. 3.
2019, č. 656-019/2019.
Výsledek hlasování:
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

Z bloku Obecní Policie Hřensko

v období od 1. ledna 2020 až 24.ledna 2020
Úklid po bouřlivé oslavě Silvestra
Dnešního dne 3. ledna začal
úklid nepořádku z petard pracovníkem obce Hřensko , které
byly vypáleny při oslavách příchodu Nového roku a to zejména
z veřejného prostranství obce.

Veřejný pořádek
Dne 12. ledna hlídka OP Hřensko řešila drobné závady ve stánkovém prodeji ve formě rozmístění zboží mimo prodejní plochu.
Závady po výzvě hlídky OP byly
odstraněny na místě. Současně
hlídka řešila jízdu vozidla v protisměru jednosměrné komunikace
Kontrola pořádku ve stánko- a to v příkazním řízení pokutou
vém prodeji
udělenou na místě.
Dne 5. ledna provedla hlídka
Obecní policie Hřensko kontrolu
veřejného pořádku ve stánkovém
prodeji a při této příležitosti vyzvala několik prodejců na tržnici
k úklidu nepořádku vyprodukovaného ve stánkovém prodeji.
Výzvě hlídky OP bylo uposlechnuto a následně byla provedena
kontrola provedení úklidu.
Střílení petard, ale již po Silvestru
Dne 5. ledna hlídka OP Hřensko řešila dvě osoby, které střílely
ve večerních hodinách petardy
na komunikaci vnitřního Hřenska. Jeden za střelců byl syn místní podnikatelky. Toho hlídka OP
Hřensko vyzvala k úklidu nepořádku způsobeného střelbou petard. Provedeno.

Parkování na zeleni
Dne 24. ledna při kontrole Mezné hlídka OP zjistila jedno vozidlo jak parkuje na zeleni a tím
strhává další motoristy k podobnému parkování na zelené ploše.
Majitele vozidla hlídka OP nezastihla u vozidla ani doma. Jakmile
to bude možné, tak jej hlídka OP
bude informovat o tom, že tento
způsob parkování je nepřípustný.

Upozornění
Dne 14. ledna byla hlídka OP
Hřensko upozorněna místní
občankou z Mezné na nebezpečnou větev nad komunikací v
aleji stromů z Mezní Louky do
Mezné. Hlídka na závadu upozornila pracovníka Národního
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Opět pneumatiky
Dne 15. ledna hlídka OP Hřensko zjistila, že v místě mezipásma u bývalé poslední směnárny
jsou nově uloženy těsně vedle
komunikace tři ojeté pneumatiky. Hlídka OP zajistí odklizení
této začínající černé skládky.
A opět odhozené pneumatiky
Dne 23. ledna hlídka OP
Hřensko kontrolovala veřejný
pořádek v místě nábřeží a zjistila, že v zastávce autobusu naproti domu č.p. 10 je složeno
na chodníku pět kusů pneumatik. Pneumatiky byly odklizeny
úklidovým pracovníkem obce
Hřensko.

Obecní policie převzala nový vůz škoda karog.
Žádost o pomoc
Dne 13. ledna požádala o pomoc
hlídku OP Hřensko majitelka
místního hotelu ve věci kontroly
prostor hotelu, kdy majitelka pojala podezření, že se tam nachází
cizí osoba. Při podrobné kontrole
hotelu se toto nepotvrdilo.

Parku, který se zasadí o zjednání
nápravy vedoucí k odstranění
nebezpečí v podobě pádu větví
na vozovku.

Pokus o vydírání
Dne 23. ledna požádala o pomoc hlídku OP Hřensko prodejkyně p. K. T z prodejny pod Májou ve věci místní problémové
osoby M.H. který je opakovaně
neúspěšně vydírá výběrem nájemného za prodejní stánek ke
kterému nemá oprávnění a jako
odplatu se jim snažil poškodit
zboží určené k prodeji. Z události hlídka OP sepsala úřední
záznam a dokumentační foto a
událost byla s ÚZ předána Polici
CŘ v Děčíně, která se dostavila
na místo za účelem provedení
šetření výše popsané události.
Dohled nad veřejným pořádkem
Dne 24. ledna hlídka OP Hřensko na základě žádosti policie
ČR Děčín zabezpečovala místní záležitosti veřejného pořádku při doručení finanční částky
poštovní doručovatelkou místní
občance. Důvodem bylo podezření, že by mohla být poštovní doručovatelka ohrožena ze
strany problémového místního
občana.
Sepsal: str. Šárovec Vlastimil
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