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2 / PODĚKOVÁNÍ
OCENĚNÍ PRÁCE, 
KTERÉ POTĚŠÍ: 
Zlínský zastupitel byl i díky práci 
Karla Moravce spokojeným 
turistou.

Sokoli a výři již vyhnízdili, čápi černí potřebují ještě měsíc
V Národním parku České 

Švýcarsko a Chráněné krajinné 
oblasti Labské pískovce se chýlí 
ke konci hnízdní sezóna soko-
lů stěhovavých, čápů černých a 
výrů velkých, pro které správa 
parku na řadě míst dočasně 
omezuje vstup do hnízdních 
lokalit. 

Uvedené ptačí druhy jsou vel-
mi náchylné na rušení ze strany 
člověka a díky dočasným uzavír-
kám mají výrazně vyšší šanci na 
vyvedení mláďat. K poslednímu 
červnovému dni končí ochrana 
hnízdišť sokolů stěhovavých a 

výrů velkých. Ochrana hnízd-
ních lokalit čápů černých včetně 
omezení vstupu pro veřejnost 
trvá do 31. července.

Sokoli stěhovaví letos vyvedli 
celkem sedmnáct mláďat, pět 
v národním parku a dvanáct v 
chráněné krajinné oblasti. Cel-
kem zahnízdilo třináct párů, 
mláďata se podařilo vyvést sed-
mi z nich. Za hnízdními neúspě-
chy zbývajících šesti párů stojí 
převážně přírodní jevy. Ztráty 
byly způsobeny zejména predá-
tory, například kunou, v jednom 
případě byl sameček hnízdícího 

páru uloven prokazatelně vý-
rem velkým. V jednom případě 
bohužel došlo na území národ-
ního parku navzdory zřetelné-
mu označení hnízdní lokality a 
faktu, že se nacházela v klido-
vém území, k vyrušení sokolů 
návštěvníky.

Výři velcí každoročně obsadí v 
širší oblasti Českého Švýcarska 
zhruba 15 teritorií, kvůli obtíž-
né dohledatelnosti hnízd však 
je obtížné monitorovat průběh 
jejich hnízdění. Z dočasně uza-
vřených lokalit v národním par-
ku letos s jistotou vylétla tři výří 
mláďata.

V případě čápů černých hníz-
dění stále ještě probíhá, zatím 
se jeví, že by hnízda v národním 
parku mohlo opustit šest mlá-
ďat, v chráněné krajinné oblasti 
by mohla být tři. Celkově čápi 
zahnízdili na šesti lokalitách. 
Konečný počet mláďat se může 

zvýšit, neboť počet případných 
mláďat z jednoho hnízda není 
ještě znám, ale také snížit, na-
příklad v důsledku predace.

Kromě profesionální stráže 
přírody jsou do monitoringu 
i ochrany hnízd před rušením 
lidmi intenzivně zapojeni strážci 
dobrovolní, kteří péči o hnízdní 
lokality věnují každé jaro desítky 
až stovky hodin volného času. 
Správa Národního parku České 
Švýcarsko všem dobrovolným 
strážcům děkuje, bez jejich úsi-
lí by byla míra rušení v oblasti 
hnízdišť výrazně vyšší.

Správa Národního parku také 
děkuje všem, kdo respektují 
omezení vstupu do klidových 
území národního parku a do 
hnízdních lokalit. Právě díky 
jejich pochopení mohou druhy 
citlivé na rušení v klidu vyvádět 
své potomstvo.

Mláďata čápů černých jsou ještě ve svých hnízdech, potřebují čas do 31. července. 
Potomstvo sokolů a výrů hnízda již opustilo.                        Foto: Václav Sojka

NabÍDKa 
PRO PODNIKaTElE

Firma Powerbox.one nabízí zřízení nabíjecích 
stanic pro elektrokola.

Jak funguje nabíjení elektrokol mimo domov 
naleznete na

www.powerbox.link/prezentace. 

Bližší informace na www.powerbox.one 
nebo na tel. lince +420 777 797 009.

3. července se v „ Kulturáku“ na Mezné uskutečnil netrpělivě očekávaný příjezd léta - více na str. 3
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CO KDE BYLO: 
Historické prameny objasňují 
využití dnes již neexistujících 
budov a přinášejí i další 
zajímavé informace.



Vážení spoluobčané, 
v minulém čísle našeho zpravo-

daje jsem konstatoval, že turistic-
ká sezona ve Hřensku je skutečně 
na vzestupu. Tato slova mohu i 
dnes opakovat, byť nynější ná-
vštěvnost přijíždějících návštěv-
níků je prakticky srovnatelná s 
loňskou statistikou. Skutečnost 
dokladuji tím, že ke dni 30. červ-
na 2020 naše soutěsky navštívilo 
35 022 turistů, zatímco ke stejné-
mu datu v letošním roce o 46 více, 
tedy 35 068. Dobré je to, že státní 
svátky ve dnech 5. a 6. července 
t.r. připadly na všední dny jakož 
i to, že počasí nám přálo. Lze tak 
důvodně očekávat, že zájem o 
naše soutěsky bude v letních mě-
sících stoupat, což bych pro naše 
ekonomické záměry přivítal. Ni-
koliv shodně se nedá říci o počtu 
zaparkovaných vozidel na našich 
parkovištích, především pak o 
parkovišti na Mezní Louce, kde 
zaznamenáváme početní propad. 
Nepochybně se tak děje z toho dů-
vodu, že přístupová cesta od Mez-
ní Louky k hornímu přístavišti 
Divoké soutěsky je minimálně po 
celou tuto sezonu, z důvodu mož-
ného pádu kůrovci napadených 
stromů na přístupovou cestu, 
uzavřena. Je jen velká škoda, že 
tento úsek, vedoucí po námi zre-
konstruovaných „galeriích“ nyní 
nemůže turistům pro úžasný ráz 
této krajiny a její malebnost na-
bídnout. Rozdíl zaparkovaných 
vozidel, menší o 665 v porovnání 
s. r. 2020, je toho jasným dokla-

dem. Věřte, že obec potud vyvíjí 
neustálou aktivitu, aby pro příští 
turistickou sezonu bylo nynější 
konstatování již minulostí.

Když již hovořím o Divoké sou-
těsce, tak se musím zmínit o tom, 
že na posledním zasedání obec-
ního zastupi-
telstva dne 28. 
června 2021 byl 
schválen vítěz 
výběrového ří-
zení na projekt 
„Usměrňování 
návštěvníků v 
NP České Švý-
carsko – stesky 
a zábradlí“, 
jímž se stala 
společnost WO-
ODS CS s.r.o., 
Všemily, jednatele ing. Václava 
Baňky. Konkrétně jde o úsek od 
dolního přístaviště Divoké sou-
těsky po Mezní můstek v celkové 
délce 550 m, na něhož jsme od 
Ministerstva životního prostředí 
obdrželi dotaci 3 mil. Kč. S těmito 
pracemi se započne ještě v tomto 
roce, když naše představa je tako-
vá, že dílo bude dokončeno do za-
hájení turistické sezony v r. 2022.  

Chci vás rovněž informovat o 
tom, že na zmíněném zastupitel-
stvu jsme operativně do jeho pro-
gramu zařadili bod „Dary obcím 
postiženým tornádem“. Jedno-
myslně jsme se shodli na tom, že 
finanční dar ve výši 100 000 Kč 
rozdělíme ve prospěch pěti nejví-
ce zasažených obcí, a to konkrét-

ně obci Hrušky, obci Lužice, obci 
Moravská Nová Ves, obci Mikul-
čice a obci Stebno, tedy každé ve 
výši 20 000 Kč. Mezi zastupiteli 
panuje shoda, že pokud ekono-
mická situace bude v naší obci na 
konci turistické sezony příznivá, 

budeme tento 
dar minimálně 
ve shodné výši, 
opakovat.

Opět shodně 
na tomto zastu-
pitelstvu jsme 
schválili dota-
ci z Programu 
venkova Ústec-
kého kraje na 
projekt „Rekon-
strukce I. NP 
objektu čp. 97 

(bývalá škola) s předpokládanou 
výší celkových nákladů 357 150 
Kč, za současného spolufinanco-
vání obcí Hřensko ve výši 107 150 
Kč a současně též podání žádosti 
o dotaci z Programu na podporu 
JSDHO a ostatních složek IZS 
pro r. 2021 z rozpočtu Ústeckého 
kraje na projekt „Vybavení JSDH 
Hřensko“ s předpokládanou výší 

celkových nákladů 103 319 Kč, 
za současného spolufinancová-
ní obcí Hřensko ve výši 23 319 
Kč. Z našeho pohledu jde o dva 
významné projekty, které se ne-
pochybně kladně promítnou do 
našeho dění.

Po skončení zastupitelstva jsem 
od RNDr. Lubomíra Parohy 
převzal písemnou rezignaci na 
mandát člena zastupitelstva obce 
Hřensko s odůvodněním, že dal-
ší své pracovní a osobní aktivity 
spojuje s městem Děčín, kam se 
stěhuje. Z tohoto místa bych chtěl 
jmenovanému za dlouholetý post 
člena zastupitelstva upřímně 
poděkovat. Vnímám jeho neu-
tuchající agilnost, zaměřenou ve 
prospěch naší obce a jeho aktivní 
vystupování, včetně z jeho strany 
vznášení kladných stanovisek a 
připomínek k jednotlivým bodům 
jednání zastupitelstva. Všichni Ti 
Luboši, na novém postu, a v pro-
středí Tobě však nikterak nezná-
mém, přejeme mnoho úspěchů 
včetně pevného zdraví. 

Ať jste zdraví, máte se rádi a jste 
spokojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
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P�děk��ání
Dobrý den,
rád bych touto formou poděko-

val panu Karlu Moravcovi, výběr-
čímu odstavných ploch, který nás 
v sobotu 5. 6. 2021 v 10:30 nejen 
bezpečně zaparkoval (skupina 
spokojených motorkářů a jejich 
doprovodné vozidlo s rodinnými 
příslušníky), ale především nám 
dokázal velmi ochotně poradit 
a informovat o všech důležitých 
místech, okolnostech a atrakcích 
vašeho města...

I díky němu byla např. moje vů-
bec první návštěva krásného okolí 

obohacena o dostatek kvalitních 
informací, které předešly zbyteč-
nému zmatkování, pomohly ke 
snadné orientaci a umocnily bo-
haté zážitky z vaší krajiny.

Za sebe i celou spokojenou sku-
pinu ze Zlína velké DÍKY.

P.S.: Jako zastupitel města Zlína 
si i já přeji, aby náš úřad měl také 
tak ochotné, přátelské a informo-
vané pracovníky obce, kteří svým 
vystupováním a komunikací bu-
dou oporou všem návštěvníkům.

 s pozdravem
PhDr. Mgr. Ivo Mitáček



Léto na Mezné
V sobotu 3. července se v „ 

Kulturáku“ na Mezné uskuteč-
nil netrpělivě očekávaný příjezd 
léta. 

Po dlouhé době jsme se mohli 
konečně setkat bez roušek a bez 
jiných nařízení, která by nás příliš 
omezovala. Dopoledne se posta-
vily oba přístřešky, ochrana před 
nečekaně špatným počasím, které 
se však naštěstí nedostavilo. Za-

hájení oslavy bylo sice napláno-
váno na 18. hodin, ale už od od-
poledních hodin se začali trousit 
účastníci, aby zabrali to nejlepší 
místo. Léto, které připodobnila 
svým kostýmem Bětuška od To-
mášků. Přijela před „ Kulturák“ 
v 19. hodin na slavnostně ozdo-
beném voze ve velmi nápaditém 
oblečení. Doprovázeli ji dětští zá-
stupci rodiny, včetně babičky Ale-

ny. Přivítal je starosta obce JUDr. 
Zdeněk Pánek a spousta dětí 
různého věku a dospělých. Děti 
byly obdarovány cukrovinkami a 
frkačkami, které začaly hned po-
užívat. Po uvítání léta se rozjela 
pestrá zábava, opékání vuřtů. O 
tom, že se takové setkání dlouho 
neuskutečnilo, svědčí i nebývalá 
účast kolem stovky přítomných, 
nejen místních obyvatel a chalu-

pářů, ale i z některých pensionů. 
Oslava trvala až do jedné hodiny 
po půlnoci. Osadní výbor by chtěl 
poděkovat sponzorům, paní Ale-
ně Havlové a pánům Romanovi 
Pluháčkovi a Romanovi Baslovi, 
kteří zajistili jídlo, vuřty, výbor-
nou škvarkovou pomazánku a 
salát. Chtěl by poděkovat také 
dámám, které zajištovaly občerst-
vení a pití z „Kulturáku“. 



Z důvodu pandemie nemoci Covid -19, a s tím spojené vyhlášení nouzového stavu a mi-
mořádných 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.

N���zenin�
� če��enci

�����í:

Alena Pačáková, Matyáš Buryánek, 
Matouš Houska, Leoš Jilich, 

Kryštof Bouša, Tomáš Müller, 
Květa Hrušková, David Tran, 
Lubomír Paroha, Jan Havel, 

Robert Sallmann, Martin Křížek

O����encům 
přejeme pe�né zd���í 

� �e�e�ý ži���.



Z bloku Obecní policie Hřensko v období červen 2021
Odložené pneumatiky na 

chodníku
Dne 1. června hlídka OP Hřen-

sko zjistila, že v místě nábřeží jsou 
na chodníku složeny tři kusy oje-
tých pneumatik, pravděpodobné-
ho původu z SRN. Prostřednic-
tvím úklidového pracovníka obce 
Hřensko byly pneumatiky odkli-
zeny k ekologické likvidaci.

Arogantní přestupce
Dne 4. června řešila hlídka OP 

Hřensko řidiče vozu, který ne-
respektoval dopravní značení 
a snažil se zaparkovat v úseku 
Hřensko-Mezní Louka, kde je to 
zakázané. Řidič se po celou dobu 
vysvětlování hlídky OP Hřensko 
choval arogantně a nebyl ochoten 
pochopit vysvětlení strážníka. Po 
zákonné výzvě strážníka odjel na 
parkoviště ve správě obce Hřen-
sko na Mezní Louce.

Stánkový prodej v obci 
Dne 5. června hlídka OP 

Hřensko řešila nedostatky ve 
stánkovém prodeji v podobě 

nesprávného rozmístění zboží, 
které zasahovalo do komunikace 
vnitřního Hřenska, což bylo kva-
lifikováno jako zábor veřejného 
prostranství. Po zákonné výzvě 
hlídky OP Hřensko bylo vše uve-
deno do pořádku.

Tvrdohlavá dívka
Dne 6.června byla hlídka OP 

Hřensko přivolána vedoucí ob-
chodu v mezipásmu k události, 
kde se na místě nacházel muž 
a dvě mladistvé dívky. Jedna ze 
dvou dívek odmítala po provede-
ní nákupu opustit obchod a stále 
v něm setrvávala bez uvedení dů-
vodu. Posléze si vymýšlela různé 
důvody včetně osočení otce, že 
v obchodě něco odcizil, což se 
náhledem do kamerového zá-
znamu nepotvrdilo. Jen s velkou 
trpělivostí strážníků OP Hřensko 
se podařilo hlídce OP dívku pře-
svědčit k odchodu z prodejny a 
následnému odjezdu domů.

Již nepotřebný materiál na ko-
munikaci

Dne 14. června na základě pod-
nětu místních občanů hlídka OP 
Hřensko předala podnět na ŘSD 
Chomutov k úklidu již nepotřeb-
ného štěrku, který je soustředěn 
mezi komunikací a hranou chod-
níku v místech, kde byly prová-
děny reklamační práce v podobě 
oprav uložení krytů kanalizace. 
Pracovník ŘSD bude závadu řešit. 
Mimo jiné dochází k rozstřiku to-
hoto materiálu na chodník projíž-
dějícími vozidly.

Nenechavec v obchodě
Dne 17. června požádal o po-

moc hlídku OP Hřensko ve věci 
podezření z krádeže zapalovače 
dvěma občany SRN. Událost se 
podařilo prokázat na základě zá-
znamu kamerového systému v 
obchodě. Vyřešeno dle paragrafu 
8/1 a Z.Č. 251/2016 Sb. PŘN. Za-
placenou pokutou.

Pohybující se pes po obci bez 
majitele

Dne 20.června bylo hlídce OP 
Hřensko oznámeno, že se po obci 

pohybuje pes bez majitele. Hlídka 
OP zahájila pátrací akci, včetně 
informování kontaktních míst 
z důvodu možného hledání psa 
majitelem. V odpoledních hodi-
nách byla majitelka psa známa a 
psa si převzala. O toho bylo za-
tím vzorně pečováno u penzionu 
Soutěska.

Překážky silničního provozu 
na komunikaci

Dne 22.června hlídka OP Hřen-
sko regulovala dopravu do pří-
jezdu jednotky SDH Hřensko na 
komunikaci směrem Děčín, kde 
vlivem krátké vichřice došlo k 
pádu několika stromů a větví na 
silnici.

Pes bez majitele
Dne 24. června bylo hlídce OP 

Hřensko nahlášeno, že se po obci 
pohybuje velký bílý pes bez maji-
tele. Díky místní znalosti hlídka 
OP zjistila, že pes je místního ob-
čana. Ten byl hlídkou OP Hřensko 
vyrozuměn, aby si psa vyzvedl. 

Válečníci v soutěskách
Mimo sezónu má i A-tým BK 

ARMEX Děčín více času na čin-
nosti, na které ho v hlavním hra-
cím období mnoho nezbývá. 

O to spíše v takové, jakou proží-
val celý svět. Válečníci začali brzy 
pracovat na zlepšování se v bas-
ketbalových dovednostech. Mladší 
část hned týden po konci předkola, 
zbytek týdny dva. Kromě modelo-
vých utkání, posilování, zlepšování 
mentální odolnosti, práci na fyzič-
ce či individuálních dovednostech 
a herních cvičeních, přišel na řadu 
také mimobasketbalový program. 

Válečníci přijali pozvání pana sta-
rosty Hřenska, bývalého viceprezi-
denta klubu JUDr. Zdeňka Pánka, 
jenž se stal jejich osobním průvod-
cem nejkrásnější a nejtajemnější 
částí Českého Švýcarska. K týmu 
se na tuto akci připojil již i Matěj 
Svoboda, pro něhož se jednalo o 
první kontakt s místní úchvatnou 
přírodou. Pan starosta příjemně 
basketbalisty pohostil a na jednot-
livých zastávkách také přednášel 
o historii, zajímavostech a reáliích 

této oblasti. Výprava měla následně 
možnost projet se postupně Divo-
kou i Edmundovou soutěskou řeky 
Kamenice.

Pan starosta počastoval baskeťáky 
spoustou „špeků“ z historie dávné 
i nedávné a jako člověk z nejpovo-
lanějších nastínil i nejbližší plány 
oprav a úprav tohoto turistického 
klenotu. Počasí výpravě přálo, a tak 
byl zážitek téměř dokonalý. Už bě-
hem cesty si kluci šuškali o tom, jak 
do těchto míst plánují vzít své blízké 
a předat alespoň část historek dál.

Veliké poděkování tudíž patří 
panu starostovi, který dostál své 
funkce a výborně se o náš tým po-
staral. Válečníci jsou hrdí na své 
město a blízké okolí s tak krásnou 
přírodou na dosah.

zdroj: BK Děčín

▶ pokračování na straně 8



Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 28. června 2021 od 16 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

Usnesení č. 228/6/2021: Za-
stupitelstvo obce Hřensko určuje 
ověřovateli zápisu pana Bc. Rober-
ta Mareše a pana Miroslava Smoli-
gu a zapisovatelkou paní Martinu 
Dvořákovou.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, RNDr. Lubomír Paroha, Kate-
řina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 229/6/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
následující program zasedání roz-
šířený o bod č. 9 „Dary obcím po-
stiženým tornádem“

  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 „Usměrňování ná-
vštěvníků v NP České Švýcarsko 
– stezky a zábradlí“ a schválení 
smlouvy o dílo

  6. Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování akce: 
„Rekonstrukce I. NP objektu č. p. 
97“ z Programu obnovy venkova 
Ústeckého kraje

  7. Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování akce: 
„Vybavení JSDH Hřensko“ z Pro-
gramu na podporu JSDHO a 
ostatních složek IZS pro rok 2021 
z Ústeckého kraje

 8. Rozpočtové opatření č. 
4/2021

  9. Dary obcím postiženým tor-
nádem

10. Zpráva o činnosti OP za rok 
2020

11. Zpráva o činnosti JSDH za 
rok 2020

12. Zpráva o činnosti osadního 
výboru za rok 2020

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, RNDr. Lubomír Paroha, Kate-
řina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 230/6/2021:  Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje v 
rámci výběrového řízení s názvem 
„Usměrňování návštěvníků v NP 
České Švýcarsko – stezky a zábra-
dlí“ nabídku společnosti WOOD 
CS s.r.o., se sídlem Všemily 2, 405 
02 Děčín, IČO: 09253947, jako 
nejvýhodnější nabídku a schvalu-

je uzavření smlouvy o dílo s tímto 
vybraným zhotovitelem za cenu 
díla 4 782 706,28 Kč vč. DPH a 
pověřuje starostu obce Hřensko 
uzavřením smlouvy o dílo.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, RNDr. Lubomír Paroha, Kate-
řina Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 231/6/2021:  Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Progra-
mu venkova Ústeckého kraje na 
projekt „Rekonstrukce I. NP ob-
jektu č. p. 97“ s předpokládanou 
výší celkových nákladů 357.150,- 
Kč včetně DPH, kdy spolufinan-
cování z rozpočtu obce bude v 
předpokládané výši 107.150,- Kč 
včetně DPH. ▶ pokračování na straně 7
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Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 232/6/2021:  Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Progra-
mu na podporu JSDHO a ostat-
ních složek IZS pro rok 2021 z roz-
počtu Ústeckého kraje na projekt 
„Vybavení JSDH Hřensko“ s před-
pokládanou výší celkových nákla-
dů 103.319,- Kč včetně DPH, kdy 
spolufinancování z rozpočtu obce 
bude v předpokládané výši 23.319,- 
Kč včetně DPH.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č.233/6/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 4/2021, jež 
tvoří nedílnou součást zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce Hřen-
sko.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 234/6/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
finanční dar ve výši 20 000,- Kč ve 
prospěch obce Hrušky, finanční 
dar ve výši 20 000,- Kč ve prospěch 
obce Lužice, finanční dar ve výši 
20 000,- Kč ve prospěch obce Mo-
ravská Nová Ves, finanční dar ve 
výši 20 000,- Kč ve prospěch obce 
Mikulčice a finanční dar ve výši 20 
000,- Kč ve prospěch obce Stebno.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáková, 

RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina 
Horáková

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 235/6/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko bere na vě-
domí zprávu velitele Obecní policie 
Hřensko za rok 2020, která je nedíl-
nou součástí zápisu ze zasedání. 

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 236/6/2021: Zastupi-
telstvo obce Hřensko bere na vědo-
mí zprávu velitele Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce Hřen-
sko za rok 2020, která je nedílnou 
součástí zápisu ze zasedání zastupi-
telstva obce Hřensko.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 237/6/2021: Zastupi-
telstvo obce Hřensko bere na vědo-
mí zprávu osadního výboru za rok 
2020, která je nedílnou součástí zá-
pisu ze zasedání zastupitelstva obce 
Hřensko.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 238/6/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
prodej pozemků:

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

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

za celkovou kupní cenu 202 350,- 
Kč stanovenou dle znaleckého po-
sudku č.:1229-039/2021 Ing. Zdeň-
ka Ješety a interního předpisu č. 2 

z 29. března 2021, vč. nákladů na 
správní poplatek za řízení u katast-
rálního úřadu a vyhotovení znalec-
kého posudku, kupujícímu panu 
Václavu Šlemrovi, bytem Hálkova 
223, Dolní Kamenice, 407 21 Česká 
Kamenice a pověřuje starostu obce 
uzavřením kupní smlouvy.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 239/6/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
prodej pozemku p. č. 211/8, k. ú. 
Mezná u Hřenska o výměře 406 
m2, který vznikl dle geometrické-
ho plánu pro rozdělení pozemku 
č. 308-026/2021 zpracovaném Ing. 
Alenou Podrazkou oddělením z 
původního pozemku p. č. 211/7, k. 
ú. Mezná u Hřenska, za celkovou 
kupní cenu 72 250,- Kč stanovenou 
dle znaleckého posudku č.:1233-
043/2021 Ing. Zdeňka Ješety a in-
terního předpisu č. 2 z 29. března 
2021, vč. nákladů na správní popla-
tek za řízení u katastrálního úřadu 
a vyhotovení znaleckého posudku, 
kupujícím manželům Iloně Zdeň-
kové a Vladimírovi Zdeňkovi, by-
tem Mezná 69, 407 17 Hřensko a 
pověřuje starostu obce uzavřením 
kupní smlouvy.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0
                                                  
Usnesení č. 240/6/2021: Zastu-

pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
prodej pozemků:

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

za celkovou kupní cenu 112 450,- 
Kč stanovenou dle znaleckého po-

sudku č.:1230-040/2021 Ing. Zdeň-
ka Ješety a interního předpisu č. 2 
z 29. března 2021, vč. nákladů na 
správní poplatek za řízení u katast-
rálního úřadu a vyhotovení znalec-
kého posudku, kupující paní Kate-
řině Horákové bytem Hřensko 132, 
407 17 Hřensko a pověřuje starostu 
obce uzavřením kupní smlouvy.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáková, 
RNDr. Lubomír Paroha

Proti: 0                     
Zdrželi se: 1 - Kateřina Horáková

Usnesení č. 241/6/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
nájem pozemků:

a) p. č. 114, k. ú. Hřensko, o vý-
měře 372 m2 

b) p. č. 111/2, k. ú. Hřensko o vý-
měře 959 m2

na dobu neurčitou za cenu ná-
jemného ve výši 1.740,- Kč/rok 
stanovenou dle znaleckých po-
sudků Ing. Zdeňka Ješety č. 1228-
038/2021 a č. 1227-037/2021, ná-
jemci Alpin Mont Servis, s.r.o., se 
sídlem Ruská 68/94, 417 01 Dubí, 
IČO: 25491270, kdy nájemce se za-
vazuje zaplatit vedle nájmu i náklad 
na vyhotovení uvedených znalec-
kých posudků v částce 4.500,- Kč a 
pověřuje starostu obce uzavřením 
smlouvy o pronájmu.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 242/6/2021: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
záměr prodat pozemek p. č. 1/7, k. 
ú. Mezná u Hřenska, o výměře 50 
m2.

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

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

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
Bc. Robert Mareš, místostarosta

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 28. června 2021 od 16 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

▶ pokračování ze strany 6
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Tajemství hřbitova v Hřensku

Péče o válečné hroby je dlouho-
letou církevně-vojenskou tradicí, 
která byla později kodifikována i 
mezivládními smlouvami. 

Kromě státu a jeho složek, jako 
je ministerstvo obrany a vojenské 
archivní složky, se péči o válečné 
hroby věnují i různé organizace a 
spolky podporované státem-platí 
to především o Německu, Rusku, 
Polsku a Francii. Stejně tak je to i u 
nás, kde asi nejaktivnější organizací 
(kromě ministerstva a Vojenského 
historického ústavu) je Spolek pro 

vojenská pietní místa, z jehož evi-
dence vybíráme.

Dle hlášení stanice Národní bez-
pečnosti (tehdejší policie) Hřensko 
z 23.6.1949 se na zdejším hřbitově 
v hrobě č. 78 nachází příslušník 
bývalé německé branné moci Har-
ry Atremka (jiný údaj v archívu – 
Otremba, kde je i jméno otce Max 
Otremba. Dá se teda s jistotou tvr-
dit, že chybné jméno je v hlášení 
ze Hřenska), který byl v roce 1945 
(měsíc a den nezaznamenáno) za-
střelen na silnici Děčín – Drážďany, 

procházející Hřenskem. 
                                                                                                                                           
Pomník v tržnici
Pomník připomínal dva sovětské 

letce, kteří padli v leteckém souboji 
na konci války, a to Vasila Něverova 
1900 - 17.4.1945 a Michaila Sususki-
na 1902 - 17.4.1945. Ve skutečnosti 
se jednalo o dva zajatce, kteří zemřeli 
na otravu alkoholem. Oba jmenova-
ní jsou pohřbeni na hřbitově Folkná-
ře Děčín, kde je M. Sususkin uveden 
jako M. Susukin. Pomník zrušen 
někdy v 90. letech. Deska odmon-
tována a údajně uložena v muzeu v 
Děčíně, což se zatím nepotvrdilo. 

Polský zajatec
Dle hlášení stanice NB Hřensko 

(tehdejší policie), z 23.6.1949, se na 
zdejším hřbitově v hrobě č. 100 na-
chází neznámý polský zajatec, který 
v roce 1945 (měsíc a den nezazna-
menáno) zemřel na otravu alkoho-
lem. Přesné místo nelze určit vzhle-
dem k nynějšímu stavu hřbitova.

                                                                     
Neznámé hroby (výpis z němec-

kého registru)
 10.3.1945, kolem 3. hodiny ranní, 

narazil do strmé skály Stříbrných 

stěn transportní stroj Luftwaffe Ju 
52/3 m, patřící 1. Gruppe TG 3. Pří-
činou nehody byla pravděpodobně 
námraza. Přetížený letoun již nedo-
kázal při letu směrem od České Ka-
menice do Drážďan „přelézt“ skály 
poblíž Pravčické brány. Zahynula 
celá čtyřčlenná posádka. Nedaleko 
místa havárie, na Winterbergu, se 
nacházela německá pozorovatelna, 
avšak havárie zůstala nepovšimnuta 
a až teprve následující den, po roz-
sáhlém pátrání, jsou trosky letounu 
nalezeny. Trosky byly ponechány na 
místě a posádka následně pohřbena 
ve Hřensku.

Einfeldt Kurt Heinrich Albert: 
*28.3.1920 Neumünster, Oberfeld-
webel.

Kräusslich Kurt: *7.5.1919 Ein-
berg, Oberfeldwebel.

Vaupel Adam: *2.1.1914 Reichens-
achsen, Oberfeldwebel.

Neuffer Fritz: *25.3.1922 Geisslin-
gen, Unteroffizier.

Vzhledem ke stavu hřbitova nelze 
místo hrobu (hrobů) lokalizovat. 
Příště: Reálné hroby vojáků v Mez-
né

Ostrostřelci Mezná
zdroj: http://www.volksbund.de

Z bloku Obecní policie Hřensko 
v období červen 2021

Vrávorající občan jdoucí po ko-
munikaci

Dne 26. června v odpoledních 
hodinách bylo hlídce OP Hřensko 
oznámeno, že se v prostoru mezi-
pásma pohybuje po vozovce vrávo-
rající muž, který ohrožuje bezpeč-
nost a plynulost silničního provozu. 
Po příjezdu hlídky OP Hřensko na 
místo byl již občan SRN v péči dal-
ších osob nalézajících se na místě, 
včetně jednoho německého občana 
a poskytly mu vodu s ručníkem. 
Občan SRN se jevil zmatený a s 
okolím jen těžko komunikoval, stá-
le mluvil něco nesrozumitelného. Z 
rozhovoru s ním jsem usoudil, že je 
nemocný a bere nějaké léky, které 
ale nemá u sebe.  Z důvodu možné-
ho ohrožení jeho života mu hlídka 
OP Hřensko přivolala záchranku z 

Děčína, jehož posádka muži pro-
vedla základní vyšetření včetně 
EKG v sanitce a poté jej převezla za 
doprovodu hlídky OP na bývalou 
hranici se SRN, kde si občana pře-
vzala německá záchranná služba.

Stálá činnost strážníků OP 
Hřensko: Veřejný pořádek, mo-
nitoring a ohlášení založení černé 
skládky v katastru obce Hřensko, 
kontrola dodržování zásad stánko-
vého prodeje, přestupky v dopravě 
a odklon vozidel z úseku Hřensko-
Mezní Louka a Mezná na parko-
viště ve správě obce Hřensko, řeše-
ní drobných krádeží na tržnici ve 
Hřensku, ohlášené nálezy psů bez 
majitele, kontroly neobydlených 
objektů, přijímání stížností a pod-
něty občanů, 

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

▶ pokračování ze strany 5


