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2-7 / OBECNÍ 
POLICIE
Z BLOKU OBECNÍ POLICIE: 
Strážníci se potýkají mimo 
jiné se zakládáním černých 
skládek.

Sezóna hnízdění vrcholí
Hnízdní sezóna v národním 

parku a jeho okolí vrcholí, mlá-
ďata snad brzy začnou opouštět 
svá hnízda. 

V oblasti Hřenska dnes už bo-
hužel s jistotou víme, že se kvů-
li rušení člověkem nepodařilo 
hnízdění sokola stěhovavého v 
oblasti Stříbrných stěn. K vy-
rušení došlo počátkem dubna, 
rodiče hnízdo opustili a vajíčka 
zastydla.

Snad šťastnější konec bude mít 
hnízdění čápů černých, rovněž 
v klidovém území národního 
parku nedaleko Hřenska. Po-

kud se nic nepokazí, vylétnou z 
hnízda tři krásná mláďata. Díky 
kroužku, který nese číslo 6345, 
něco víme i o jednom z rodičů. 
Pochází z Dolního Týnce, kde 
ho před osmi lety kroužkoval 
Václav Beran. V roce 2017 byl 
čáp viděn v České Lípě, v roce 
2018 úspěšně hnízdil v Národní 
přírodní rezervaci Kaňon Labe, 
v roce 2019 tamtéž hnízdění 
nedopadlo a letos se přestěho-
val do již zmíněného klidového 
území. Přejeme mu, ať čápata 
čile rostou!

Foto: Václav Sojka

Po roční přestávce způsobené 
koronavirovou situací se letos 
opět uskuteční mezinárodní 
cyklistický etapový závod žen 
Tour de Feminin.

Třiatřicátý ročník se pojede od 
čtvrtka 8. do neděle 11. července 
2021 v oblasti Šluknovského vý-
běžku, Národního parku České 
Švýcarsko a Lužických hor. Zá-
vodnice během čtyř dnů absol-
vují 340,6 kilometrů a projedou 
33 obcemi okresu Děčín. Závod 
je zároveň zařazen do programu 
Rodinné stříbro Ústeckého kraje 
a je také regionálním produktem 
Českosaského Švýcarska.

Podnik je od roku 1990 zařazen 
do kategorie Women Elite UCI 2.2. 
Díky novému titulárnímu partne-
rovi se letos oficiálně jmenuje Ško-

da Auto Tour de Feminin.
Tváří závodu byl od jeho vzniku 

v roce 1988 coby hlavní organizá-
tor a ředitel pan Jiří Vích z Krás-
né Lípy, který ho založil pro svou 
dceru a úspěšnou reprezentantku 

přelomu 80. a 90. let Šárku. Po 
jejím skonu v roce 2018 se závod 
jede rovněž jako Memoriál Šárky 
Víchové-Peškové.

Vích v roce 2020 závod předal 
nové generaci organizátorů ze 

spolku Mandavan pod vedením 
Jana Novoty. Vích je nově čestným 
ředitelem závodu.

Téměř 200 závodnic
Kapacita pelotonu je 176 závod-

nic, což je limit UCI. „Už od ledna 
máme přihlášky maximálního po-
čtu 29 týmů, za každý tým může 
jet až šest závodnic,“ říká Jan No-
vota. Dosud nejvíc cyklistek jelo 
Tour de Feminin v letech 2016 a 
2017 - celkem 182.

„Už teď víme, že některé týmy 
kvůli covidové situaci musely 
účast odřeknout, proto jednáme s 
náhradníky,“ dodává Novota. Tra-
dičně se očekává účast například 
polských, německých či nizozem-
ských družstev.

Škoda Auto Tour de Feminin 2021 - Memoriál Šárky Víchové - Peškové

▶ pokračování na straně 5
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20. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

4 / OSTROSTŘELCI
O MEZNÉ SE PSALO 
V USA: 
Video Ostrostřelců prezentovalo 
na Facebooku v USA Oslavy 
Dne vítězství v Evropě za ČR

Historie Hřenska

7-8 / HISTORIE HŘENSKA
DEMOLICE: V příštím díle se dozvíte, co se nacházelo v 
budovách, které byly v minulosti zdemolovány.



Vážení spoluobčané, 
nyní můžeme říci, že turistická 

sezona ve Hřensku je skutečně na 
vzestupu. Pokud se tak nestalo 
již dříve, tak z důvodů poměrně 
nepříznivého počasí, které nás 
provázelo prakticky až do dneš-
ních dnů a v důsledku přísných 
epidemiologických opatření, kte-
rá výrazně limitovala příjezd jak 
českých, tak zahraničních turistů. 
Dokladem toho je skutečnost, že k 
31. květnu t.r. našimi soutěskami 
projelo 11 658 návštěvníků a na 
našich parkovištích zaparkovalo 
2 818 motorových vozidel.

Počínaje měsícem říjnem 2020 
jsem z důvodů pandemie Covid 
přestal na radnici přijímat jubi-
lanty – trvale žijící občany Hřen-
ska. Vzhledem k tomu, že v sou-
časné době se zdravotní situace v 
naší zemi zlepšila, opět jsem při-
kročil k letité tradici a pozvaným 
k životním jubileím poblahopřál. 
Níže uvedené fotografie jsou toho 
dokladem.

V minulých číslech vydání naše-

ho zpravodaje jsem vás pravidelně 
informoval o dokončujících úpra-
vách interiéru hřenského kostela, 
které se blíží k očekávanému zá-
věru. Prakticky vše je dokončeno, 
až na maličkost, jež „zaskočila“ 
i mistra zvonaře Petra Rudolfa 

Manouška. Při umístění motůrku 
na nový zvon byla zjištěna záva-
da jeho „srdce“, které muselo být 
sejmuto a odvezeno ke kováři k 
nezbytné úpravě. Bylo mi přislí-
beno, že by se tak mělo stát v nej-
bližší době.

Ještě v tomto měsíci by mělo 
proběhnout výběrové řízení na 
projekt, v němž jsme uspěli. Kon-
krétně jde o akci „Usměrňování 
návštěvníků v NP České Švýcar-
sko“.  Od dolního přístaviště Di-
voké soutěsky po Mezní můstek 
v délce 553 m bude komplexně 
upravena stezka, kovové zábradlí 
vyměněno za dřevěné, vysprave-
na kamenná dlažba, provedeno 
příčné odvodnění a opraveny ka-
menné zídky. Na tuto akci nám 
byly ze Státního fondu životního 
prostředí ČR poskytnuty finanční 
prostředky ve výši 3 mil. Kč.

Nezapomněli jsme ani na naši 
školu, když v rámci přípravných 
prací v příštím roce chceme zre-
konstruovat její první a druhé 
nadzemní podlaží tak, aby kvalit-
ně sloužila pro sportovní využití 
našich občanů a stala se rovněž 
důstojným zázemím pro naše 
„hasičata“.

Ať jste zdrávi, máte se rádi a jste 
spokojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
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a �ese�ý ži�ot.
Vladimír Zdeněk, 

Alexej Krenke

Z bloku Obecní 
policie Hřensko 

období květen 2021
Nepovolená reklama
Dne 21. května hlídka OP Hřen-

sko zjistila, že v místě nábřeží je 
uprostřed chodníku umístěna re-
klamní cedule typu A. Reklamu 
neměla provozovatelka kiosku 
přihlášenou a ani zaplacenou. Na 
základě zjištěných skutečností 
hlídka OP Hřensko provozova-
telku občerstvení vyzvala k od-
stranění reklamy do doby vyříze-
ní si patřičných povolení.  

Neznámý řidič
Dne 22. května hlídka OP 

Hřensko zjistila, že neznámý ři-
dič srazil dopravní značku, která 
byla umístěna na komunikaci 
1.třídy ve směru na Děčín. Do-
pravní značka se stojanem ležela 
uprostřed vozovky a ohrožovala 
ostatní účastníky silničního pro-
vozu. Ohnutou dopravní značku 
hlídka OP Hřensko narovnala a 
umístila i se stojanem na původ-
ní místo. ▶ pokračování na straně 7



Z důvodu pandemie nemoci Covid -19, a s tím spojené vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření, nemohl pan starosta JUDr. Zdeněk Pánek v minulých měsících poblahopřát občanům 
Hřenska k jejím významným jubileím. Proto si v současné době zve postupně všechny jubilanty a dodatečně všem blahopřeje. Na fotografiích zleva manželé Jana a Stanislav Tajbnerovi, Antonín 
Podaný, Františel Jíral, Ivana Blažíčková.



Setkáním v „kulturním domě“ 
si Ostrostřelci z Mezné 8. květ-
na připomněli výročí vítězství 
nad fašismem.

Ostrostřelci již několik let mají 
svojí facebookovou stránku viz. 
FB @clarybatalion. Na tuto FB 
stránku pak zařadili video z této 
oslavy.

Jaké bylo překvapení, když cen-
trální správce FB v USA vybral 
video Ostrostřelců z Mezné do 

příběhu dne „Jak Evropa slavila 
Den vítězství“. Za Českou repub-
liku tam nebyl žádný Vítkov či 
oficiality, ale parta z Mezné.

Video vyvolalo poměrně sluš-
nou reakci a vedení FB v USA 
nám dvakrát darovalo voucher 
na reklamu pro stránky Ostro-
střelců tak, abychom oslovili více 
respondentů. 

Do 16. května byly záběry z 
Mezné pravidelně prezentovány 

v USA (to bylo podmínkou pro 
použití voucheru) v České re-
publice.

Výsledky jsou velmi zajímavé. 
Nejvíce sledovatelů bylo z Texasu, 
Severní Dakoty a Illinois/Chica-
go/, tedy ze států, kde generačně 
žijí přesídlenci ze střední Evropy. 
Dokonce i 14 lidí z New Yorku 
si prohlédlo naše video. Více jak 
tři čtvrtiny respondentů z USA 
si pak vyhledaly, kde je Mezná a 

Hřensko. Zadarmo velmi dobrá 
reklama pro naši obec. 

V Čechách pak nejvíce sledo-
vatelů a příznivců bylo z Morav-
skoslezského kraje. Počet přátel 
FB stránky Ostrostřelců se zvýšil 
8x.

Kdejaká hvězda internetu po 
takovém úspěchu touží a nám 
to vyšlo jen tak mimoděk a za-
darmo. Kdo je připraven, není 
zaskočen.

O Mezné se psalo v USA

Mezenské léto

Zveme Vás na sobotu 3. èervence v 18 hodin
ke Kulturnímu domu na Mezné,

abychom spoleènì pøivítali léto a tím zahájili letní sezónu.

Oheò, obvyklé obèerstvení vèetnì vuøtù, zajištìno. Za poèasí neodpovídáme.
Všechny obèany i chalupáøe srdeènì zve osadní výbor.



Česko budou reprezentovat 
týmy Dukla Praha a Team Cyk-
loTrener. Diváky ze Šluknovského 
výběžku určitě potěší start míst-
ních rodaček - dvojčat Adriany a 
Viktorie Marschnerových či Ivany 
Loubkové.

Jedná se o startu Sáblíkové
Ve hře je ale ovšem jedno velké 

české jméno. „Jednáme o star-
tu Martiny Sáblíkové,“ prozradil 
Novota. Trojnásobná olympijská 
vítězka v rychlobruslení má něko-
lik titulů z domácích cyklistických 
šampionátů, na severu Čech už 
dvakrát závodila.

V roce 2014 dojela celkově druhá 
za Američankou Briannou Walle-
ovou, vyhrála časovku a získala 
modrý trikot nejlepší vrchařky. V 
roce 2012 závod nedokončila.

Podnik je poslední přípravou 
před olympiádou v Tokiu. „Spolu 
s ženským Girem d´Italia je to pro 
případné olympioniky v peloto-
nu poslední možnost, jak se před 
olympiádou rozzávodit,“ dodává 
Novota.

Čtyři etapy, 340 kilometrů
Závod se letos jede jako čtyř-

etapový, poprvé od roku 1994. 
Začíná 13kilometrovou individu-
ální časovkou se startem a cílem v 
Krásné Lípě. I druhá etapa začíná 
a končí v Krásné Lípě. Třetí startu-
je a končí v Rumburku, závěrečné 
dějství odstartuje ve Varnsdorfu a 
skončí v Krásné Lípě, která je tra-
dičním hlavním centrem závodu.

„Hlavními parametry závodu 
jsou atraktivní a reprezentativní 
prostředí, propagace Národního 
parku České Švýcarsko a Lužic-
kých hor, gradující obtížnost etap. 
Věříme, že závod bude pro diváky 
oproti předchozím ročníkům ještě 
víc atraktivní. Pokud to podmínky 
dovolí, rádi bychom po každé eta-
pě uspořádali pro diváky také zá-
bavný kulturní program,“ upřesnil 
Novota.

Novinkou bude rovněž velko-
plošná projekce v prostoru cíle a 
přímý přenos z každé etapy vysíla-
ný přes internet. Ten si organizáto-
ři už třikrát vyzkoušeli na Tour de 
Zeleňák - největším amatérském 
cyklistickém závodě pro více než 
700 cyklistů, který ve Šluknov-
ském výběžku jezdí na prakticky 
stejných silnicích a cestách. „Pře-
nosy se osvědčily a lidi to bavilo, 
měli jsme ohlasy i ze zámoří. Tě-

šíme se, že i tímto způsobem zpro-
pagujeme ženskou cyklistiku,“ 
usmál se Novota.

Závod bere i pro sebe jako velkou 
zkoušku. „Je to pro mě určitě nej-
větší výzva, už několik týdnů špat-
ně spím,“ říká Novota s humorem. 
„Snad to ale všechno zvládneme. 
Držte nám palce.“

Základní parametry
Škoda Auto Tour de Feminin, 

Memoriál Šárky Víchové-Peškové 
33. ročník, 8.-11. července 2021. 
Celková délka tratě: 340,6 kilome-
tru je rozdělena na etapy:

1. etapa 13 km: Časovka 8.7. 2021 
16.00 Okruh Rumburské vzpoury 
(start-cíl: Krásná. Lípa – Doubice 
- Kr. Lípa)

2. etapa 102 km: 9.7. 2021 15.00 
Národním parkem (start-cíl: Krás-
ná Lípa - Krásná Lípa)

3. etapa 111km: 10.7. 2021 15.00 
Šluknovskou pahorkatinou, (start-
cíl: Rumburk - Rumburk)

4. etapa 115 km: 11.7. 2021 10.00 
Lužickými horami, (start-cíl: 
Varnsdorf - Krásná Lípa)

V závodu je vypsáno 5 rych-
lostních a 18 vrchařských prémií. 
Cyklistky soutěží o dílčí trikoty, a 

to v soutěži jednotlivkyň o žlutý 
trikot, v bodovací soutěži - zelený 
trikot, nejlepší vrchařka získá pun-
tíkatý trikot, nejlepší závodnice do 
23 let bílý trikot a nejlepší Češka 
Český trikot.

Další fakta:
Nejvíce titulů: 5 - Hanka Kupfer-

nagelová Německo (1996, 97, 99 
00 a 07)

Nejvíce vyhraných etap: 15 - 
Hanka Kupfernagelová Německo

Počet států s celkovou vítězkou: 
12

Nejvíc vítězství celkově: Němec-
ko - 11

České triumfy: 2 - 1988 + 1989 
Radka Kynčlová (v barvách Čes-
koslovenska)

Česká etapová vítězství: 4 - 
Kynčlová, 2 - Šárka Víchová, Mi-
luše Flašková, Lada Kozlíková, 1 
- Julie Pekárková, Martina Sáblí-
ková (dosud poslední česká etapo-
vá vítězka - 2014)

Vítězka 2019: Vita Heine (Nor-
sko)

Organizační výbor Tour de Feminin
Foto: Jakub Trmal

▶ pokračování ze strany 1
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Usnesení č. 214/5/2021: Za-
stupitelstvo obce Hřensko určuje 
ověřovateli zápisu pana RNDr. 
Lubomíra Parohu a pana Ro-
mana Pluháčka a zapisovatelkou 
paní Martinu Dvořákovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, RNDr. Lubomír Paroha, 
Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 215/5/2021: 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 

zastupitelstva

  5. Účetní závěrka za rok 2020
  6. Projednání a schválení návr-

hu Závěrečného účtu obce Hřen-
sko za rok 2020

  7. Zpráva o výsledku přezkou-
mání hospodaření obce Hřensko 
za rok 2020

  8. Zpráva o činnosti finančního 

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 24. května 2021 od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku



výboru za rok 2020
  9. Zpráva o činnosti kontrolní-

ho výboru za rok 2020
10. Podání žádosti o dotaci z 

PRV SZIF přes MAS Český Sever 
na projekt „Spolková klubovna ve 
2. NP objektu č. p. 97“ a spolufi-
nancování z rozpočtu obce

11. Úprava Programu rozvoje 
obce Hřensko – aktualizace na 
období 2021 - 2025

12. Smlouvy
13. Záměry
14. Různé
15. Závěr
16. Diskuze s občany
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, RNDr. Lubomír Paroha, 
Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 216/5/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
účetní závěrku za rok 2020, jež 
tvoří nedílnou součást zápisu ze 
zasedání zastupitelstva.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, RNDr. Lubomír Paroha, 
Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 217/5/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
Závěrečný účet obce Hřensko za 
rok 2020, jež tvoří nedílnou sou-
část zápisu ze zasedání zastupitel-
stva, bez výhrad.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, RNDr. Lubomír Paroha, 
Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 218/5/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko bere na 
vědomí zprávu finančního výbo-
ru za období od 1. 5. 2020 do 30. 
4. 2021, která je nedílnou součástí 
zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce Hřensko.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, RNDr. Lubomír Paroha, 
Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 219/5/2021:  Za-
stupitelstvo obce Hřensko bere 
na vědomí zprávu kontrolního 
výboru za období od 1. 5. 2020 
do 30. 4. 2021, která je nedílnou 
součástí zápisu ze zasedání zastu-
pitelstva obce Hřensko.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, RNDr. Lubomír Paroha, 
Kateřina Horáková

Proti: 0             

Usnesení č. 220/5/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
podání žádosti o dotaci z PRV 
SZIF přes MAS Český Sever na 
projekt „Spolková klubovna ve 
2. NP objektu č. p. 97“ s předpo-
kládanou výší celkových nákla-
dů 1.290.442,- Kč včetně DPH, 
kdy spolufinancování z rozpočtu 
obce bude v předpokládané výši 
409.802,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, RNDr. Lubomír Paroha, 
Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 221/5/2021: Za-
stupitelstvo obce Hřensko mění 
usnesení zastupitelstva obce 
Hřensko ze dne 31. 3. 2021 č. 
204/3/2021 tak, že schvaluje 
Úpravu Programu rozvoje obce 
Hřensko – aktualizace na období 
2021 – 2025, jež tvoří nedílnou 
součást zápisu ze zasedání zastu-
pitelstva obce Hřensko.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, RNDr. Lubomír Paroha, 
Kateřina Horáková

Proti: 0                     

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 222/5/2021:  Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
„Kostel sv. Jana Nepomuckého ve 
Hřensku – oprava varhan“ ze dne 
10. ledna 2020 o částku 330 000,- 
Kč bez DPH a pověřuje starostu 
obce podpisem dodatku.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, RNDr. Lubomír Paroha, 
Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 223/5/2021:  Za-
stupitelstvo obce Hřensko schva-
luje uzavření smlouvy o nájmu 
nebytových prostor dámských a 
pánských WC a vedlejší obsluž-
né místnosti o velikosti 81 m2 
nacházejících se v podchodu pod 
silnicí číslo I/62 na pozemku p. č. 
350/2, k. ú. Hřensko při vstupu k 
převozu Hřensko – Schöna přes 
řeku Labe a to včetně nebytových 
prostor v podchodu pod uvede-
nou silnicí a to nájemkyni Bohu-
slavě Sabolové, bytem Janov 230, 
405 02 Děčín za nájemné ve výši 
1.500,- Kč měsíčně na dobu ne-
určitou s výpovědní lhůtou jed-
noho měsíce a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, jež tvoří jako 
nedílná součást zápis ze zasedání 
zastupitelstva.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, RNDr. Lubomír Paroha, 
Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 224/5/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
záměr prodat:

a) pozemek p. č. 13/7, k. ú. 
Hřensko o výměře 160 m2

b) pozemek p. č. 13/1, k. ú. 
Hřensko o výměře 1811 m2

Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, RNDr. Lubomír Paroha, 

Kateřina Horáková
Proti: 0         

Usnesení č. 225/5/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
záměr prodat:

a) pozemek p. č. 211/7, k. ú. 
Mezná u Hřenska o výměře 2968 
m2

b) pozemek p. č. 189/1, k. ú. 
Mezná u Hřenska o výměře 1152 
m2

c) pozemek p. č. 190, k. ú. Mez-
ná u Hřenska o výměře 1367 m2

Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, RNDr. Lubomír Paroha, 
Kateřina Horáková                   

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 226/5/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
záměr pronajmout: 

a) pozemek p. č. 114, k. ú. Hřen-
sko o výměře 372 m2

b) pozemek p. č. 111/2, k. ú. 
Hřensko o výměře 959 m2

Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, RNDr. Lubomír Paroha, 
Kateřina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 227/5/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
záměr prodat:

a) pozemek p. č. 430, k. ú. Hřen-
sko o výměře 2517 m2

b) pozemek p. č. 429, k. ú. Hřen-
sko o výměře 673 m2

c) pozemek p. č. 428, k. ú. Hřen-
sko o výměře 1252 m2

d) pozemek p. č. 427, k. ú. Hřen-
sko o výměře 604 m2

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

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pa-
čáková, RNDr. Lubomír Paroha

Proti: 0                     
Zdrželi se: 1 - Kateřina Horá-

ková
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Bc. Robert Mareš, místostarosta

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 24. května 2021 od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku



Z bloku Obecní policie Hřensko období květen 2021
Ukladač ojetých pneumatik v 

obci Hřensko
Dne 24. května hlídka OP Hřen-

sko opakovaně kontrolovala pre-
ventivně čistotu obce Hřensko 
v místě mezipásma. Prostor byl 
čistý bez známek založení černé 
skládky. V poledních hodinách 
při páté kontrole hlídka OP Hřen-
sko spatřila v mezipásmu modrý 
VW Caravan s vlekem, jehož řidič 
z Děčína je důvodně podezřelý, že 
na území obce ukládá ojeté pneu-
matiky přivezené ze SRN. A tak se 
také stalo. Bez přistižení ukladatele 
se v mezipásmu nalezlo šest kusů 
pneumatik. Hlídka podezřelého 
začala po otočení stíhat za použití 
zvukového a světelného zařízení 
směrem na Děčín, avšak dva se-
mafory v cestě byly velkou překáž-
kou k dostižení podezřelého.

Dopravní nehoda
Dne 29. května v poledních ho-

dinách došlo v blízkosti čerpací 

stanice ve Hřensku k dopravní 
nehodě, při které se střetla dvě 
vozidla. Hlídka OP Hřensko na 
místo přivolala PČR dopravní ne-
hody a jednotku SDH Hřensko k 
likvidaci ropných látek uniklých 
na vozovku.

Dva opilci v mezipásmu
Dne 29. května bylo hlídce OP 

Hřensko nahlášeno, že v mezipás-
mu se pohybují dvě osoby zjevně 
v podnapilém stavu. Hlídka OP 
se okamžitě přesunula na místo 
za pomocí zvukového a světelné-
ho zařízení a zjistila, že se jedná 
o občany SRN, kteří v místě kon-
zumovali alkohol a potraviny, což 
vyústilo ve znečištění veřejného 
prostranství. Poté strážník vyzval 

mladíky k úklidu znečištěného 
prostranství a k odchodu domů. 
Výzvě hlídky OP bylo uposlech-
nuto.

Opět pneumatiky
Dne 1. června hlídka OP Hřen-

sko provedla po nástupu na smě-
nu kontrolu veřejného pořádku a 
zjistila, že uprostřed nábřeží smě-
rem do SRN jsou na chodníku 
odloženy dva kusy ojetých pne-
umatik. Hlídka prostřednictvím 
pracovníka obce Hřensko zajistila 
jejich odklizení.

Další činnosti strážníků OP 
Hřensko

V uplynulém období řešili stráž-
níci přestupky v dopravě a to na 
nábřeží a v úseku Hřensko-M.
Louka-Mezná, včetně odklonu 
vozidel na parkoviště ve správě 
obce Hřensko a veřejný pořá-
dek, zejména na tržnici vnitřního 
Hřenska 

 Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

▶ pokračování ze strany 2
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V příštím díle se dozvíte, co se nacházelo v budovách, 
které byly zdemolovány.


