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HŘENSKÝM ZA POMOC

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám ještě
jednou, nyní prostřednictvím našeho zpravodaje, a rovněž vašim
rodinným příslušníkům, blízkým
a přátelům do r. 2022 popřál především pevné zdraví a pracovní
úspěchy. Ano, především zdraví,
neboť všude přítomná pandemie
Covid-19 nás neustále obklopuje
a ovlivňuje naše žití, včetně aktivního zapojení se do společenského
života. Nesmíme však být pesimisté, když skutečně jsem přesvědčen
o tom, že letošní rok, po stránce
zdravotní, bude rokem přelomovým a opět se budeme moci bez
jakéhokoliv omezení setkávat a
skutečně si „užívat“ života. Byla
to právě zmíněná pandemie, která z hlediska očekávaných příjmů negativně ovlivnila realizaci
veškerých našich cílů, které jsme
si jako zastupitelé na počátku r.
2021 vytyčili. Nakonec o dané
problematice jsem vás průběžně
po celý uplynulý rok seznamoval,
takže nyní upustím od jejích konkretizací.
Již v této době se však musíme
postupně zabývat přípravami na
zahájení nové turistické sezony,
jejíž počátek se nezadržitelně blíží.
Začali jsme řešit personální zajištění našich převozníků, výběrčích
na parkovištích a pokladních v
soutěskách a po stránce technické
pak obnovu funkčnosti „vodopádu“ v Edmundově soutěsce, jenž
je nyní na hranici funkčnosti a
potřebuje výměnu veškerých jeho
▶ pokračování na straně 2
mechanismů.

Tornádo obrátilo život lidí
naruby. Pomoc jim vrátila
naději.
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Souběžně s tím se permanentně
zaměřujeme na dokončení výměny stávajícího kovového zábradlí
za dřevěné, a to od dolní pokladny
v Edmundově soutěsce až k penzionu Soutěsky. Tím se završí náš
cíl, aby v průběhu letošního roku
veškeré kovové prvky v obou soutěskách byly nahrazeny dřevěnými, tedy materiálem, jenž do této
naší lokality nepochybně patří.
Naším přáním je rovněž, aby
provoz Divoké soutěsky nebyl letos omezen, tak jak tomu bylo v
loňském roce. Věřte, že pravidelně
jednám s ředitelem Správy Národního parku České Švýcarsko

Ing. Pavlem Bendou, ve snaze
zajistit průjezdnost této soutěsky
oboustranně, což po celou loňskou
sezonu nebylo, z důvodů vám již
známých, možné. Věřte, že pro
obec byla tato situace vážným
ekonomickým problémem, který
rozhodně v letošním roce nechceme opakovat. Zvláště pak za té
situace, kdy dokončíme opravu
turistické cesty a zábradlí od Mezního můstku k dolnímu přístavišti
Divoké soutěsky, na jejíž opravu
jsme od Státního fondu životního
prostředí získali nemalé finanční
prostředky v řádu milionů korun.
Pevně věřím tomu, že i představi-

Tak jako v předchozích letech
poskytne obec v předvánočním
čase našim občanům s trvalým
pobytem, trvale žijícím ve
Hřensku, poukázky ve výši
1000 Kč.
Letos se jedná o poukázky
do obchodního řetězce Kaufland.

telé Národního parku České Švýcarsko tuto situaci pochopí a ze
své strany učiní taková očekávaná
a rozhodná opatření, aby se letos
tato situace již neopakovala.
Co jsme oproti naším záměrům
nedokončili, je přestavba III. nadzemního podlaží budovy obecního úřadu na zasedací a obřadní
místnost. Právě z důvodů nenaplnění našeho očekávaného rozpočtu, aniž bychom se chtěli dopustit
možného rizika, jsme tyto práce
přerušili až do doby, kdy budeme
schopní veškeré, s tím související
finanční výdaje bez jakéhokoliv
rizika zajistit.

Poklidnou atmosféru vánočních svátků a konce letošního roku zachytil fotograf Správy Národního parku České Švýcarsko Václav Sojka
u vyhlídek u Pravčické brány. Slunečné dny byly v posledních týdnech spíše vzácné.
		
Foto: Václav Sojka
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Tato skutečnost nyní nastala,
neboť stávající rezervní zdroje
nám umožňují, abychom v našem záměru mohli pokračovat.
Věřím, že do poloviny tohoto
roku se tak stane a následně se
seznámíte s místem, které bude
obec Hřensko důstojně reprezentovat.
Děkuji všem, kteří jste se dne 24.

prosince loňského roku ve hřenském kostele zúčastnili vánoční
mše, jež se za zvuků restaurovaných varhan a zvonů stala důstojným vyvrcholením vánočních
svátků s vizí, že letošní rok, tak
jak jsem výše uvedl, bude rokem
pozitivně přelomovým.
Ať jste zdrávi, máte se rádi a
jste spokojeni.
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Z bloku Obecní policie Hřensko
období prosinec 2021
Zpackaný nákup
Dne 4. prosince požádaly o
pomoc hlídku Obecní policie
Hřensko dvě turistky ze SRN,
které si před deseti minutami koupili bundu na tržnici ve
Hřensku a po zaplacení se jim
nezdála barva dost černá s tím,
že se jim zdá barva s nádechem
do modra. Vzhledem k absenci nákupního paragonu nebylo
možno turistkám pomoci a proto odešly s nepořízenou. Prodejkyně nebyla ochotná vrátit peníze a jinou barvu též neměla.

Znečištěná komunikace
Dne 7. prosince při kontrole veřejného pořádku hlídka OP Hřensko
zjistila, že komunikace pod Mezní
Loukou je po montážních pracích,
spočívajících ve výměně sloupů
elektrického vedení, silně znečištěna
blátem. Hlídka OP Hřensko vyhledala dosud přítomné montážníky
soustředěné s technikou na parkovišti v Mezní Louce a důrazně je vyzvala k úklidu komunikace. Výzvě
hlídky OP Hřensko bylo uposlechnuto, jak se ukázalo při opakované
kontrole úseku. ▶ pokračování na straně 3

Narozeniny
v lednu
oslaví

Hana Veselá, Ema Bejšovcová, Petra Málková,
Jiří Dzurko, Vlastimil Peroutka, Marek Bohatý,
Jaroslav Kaplan, Jiří Havlák, Miroslav Turek,
Martin Macák, Lukáš Behenský, Pavel Hruška,
Ivana Dařbujanová, Anh Olahová, Michal Pačák,
Kateřina Krejčová

své jubileum oslaví
Vlasta Hrušková, Tomáš Friš,
Roman Neuman, Vlasta Bauerová

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a veselý život.

Z bloku Obecní policie
Hřensko období
prosinec 2021
▶ pokračování ze strany 2

Nepořádek po turistech
Dne 12. prosince hlídka Obecní
policie Hřensko v rámci kontrolní jízdy zjistila, že u posledního
vrtu si nějaký řidič uklidil vozidlo
a odpadky vysypal na zem. Aby
nedošlo k možnému dalšímu rozšíření skládky, byla závada nahlášena strážci Národního parku k
zajištění úklidu. V podvečerních
hodinách bylo vše uklizeno.
Černá skládka
Dne 26. prosince hlídka OP
Hřensko při kontrole veřejného
pořádku v obci zjistila, že na pozemku majitele bývalé restaurace
Přístav je založena černá skládka
stavební suti v papírových pytlích,
na devadesát procent původem z
Německa. Majitel pozemku bude
o závadě vyrozuměn s výzvou k
odstranění materiálu.
Petardy
Dne 28. prosince byla hlídkou
OP Hřensko přistižena skupina
výrostků z Německa, jak střílejí v
místě nábřeží petardy. Vzhledem
k tomu, že ještě nenastalo vhodné
datum pro oslavy Silvestra, byla
skupina osob důrazně hlídkou
OP Hřensko vyzvána k ukončení
této nežádoucí činnosti a bylo jim
doporučeno vzdálit se směrem
domů. Výzvě hlídky OP Hřensko
bylo uposlechnuto.
A opět petardy
Dne 29. prosince požádala o pomoc hlídku OP Hřensko místní
občanka ve věci střílení petard u
zastávky BUS nábřeží mužem a
ženou původem ze SRN, což mělo
neblahý vliv na jejich pejska. Po
příjezdu hlídky OP Hřensko na
místo byla tato dvojice vyzvána
k ukončení této činnosti a úklidu
místa. Výzvě hlídky OP bylo uposlechnuto.
Neochota zaplatit poplatek za
parkování
Dne 30. prosince požádala o pomoc hlídku OP Hřensko obsluha
parkoviště Pegas ve věci arogantního řidiče ze SRN, který zaparkoval
na zpoplatněném parkovišti a odešel od vozidla.
▶ pokračování na straně 4

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko,
konaného dne 8. prosince 2021 od 16 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

Usnesení č. 251/12/2021: Zastupitelstvo obce Hřensko určuje
ověřovateli zápisu paní Alenu Pačákovou a pana Stanislava Křížka a
zapisovatelkou paní Štěpánku Kubátovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Miroslav Smoliga, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, Kateřina Horáková, Stanislav Křížek
Proti: 0
Zdrželi se: 0

prostředků na bankovních účtech
ve výši 5 091 800,- Kč. Závaznými
ukazateli jsou stanoveny odvětvové paragrafy rozpočtové skladby.
Schválený rozpočet obce Hřensko
na rok 2022 je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
Hřensko.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Miroslav Smoliga, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, Kateřina Horáková, Stanislav Křížek
Proti: 0
Usnesení č. 252/12/2021: Zastu- Zdrželi se: 0
pitelstvo obce Hřensko schvaluje
následující program zasedání:
Usnesení č. 254/12/2021: Zastupi1. Zahájení
telstvo obce Hřensko schvaluje Plán
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapi- nákladů a výnosů hospodářské činsovatele
nosti obce Hřensko na rok 2022, jež
3. Schválení programu jednání
tvoří nedílnou součást zápisu ze za4. Schválení zápisu z jednání zastu- sedání zastupitelstva obce Hřensko.
pitelstva
Výsledek hlasování:
5. Schválení rozpočtu na rok 2022
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Mi6. Schválení Plánu nákladů a výnosů roslav Smoliga, Roman Pluháček,
hospodářské činnosti obce Hřensko Alena Pačáková, Kateřina Horákona rok 2022
vá, Stanislav Křížek
7. Schválení Střednědobého výhledu Proti: 0
rozpočtu na roky 2023 - 2024
Zdrželi se: 0
8. Pevný eurový kurz pro účel vedení účetnictví pro rok 2022
Usnesení č. 255/12/2021: Zastu9. Rozpočtové opatření č. 6/2021
pitelstvo obce Hřensko schvaluje
10. Schválení podání žádosti o do- Střednědobý výhled obce Hřensko
taci a spolufinancování z rozpočtu na roky 2023 - 2024, jež tvoří neobce na akci: „Obnova hřbitovních dílnou součást zápisu ze zasedání
zdí v obci Hřensko“
zastupitelstva obce Hřensko.
11. Finanční dary členům JSDH Výsledek hlasování:
Hřensko
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Mi12. Smlouvy
roslav Smoliga, Roman Pluháček,
13. Záměry
Alena Pačáková, Kateřina Horáko14. Různé
vá, Stanislav Křížek
15. Závěr
Proti: 0
16. Diskuze s občany
Zdrželi se: 0
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Mi- Usnesení č. 256/12/2021: Zasturoslav Smoliga, Roman Pluháček, pitelstvo obce Hřensko stanovuje
Alena Pačáková, Kateřina Horáko- pevný eurový kurz pro účel vedevá, Stanislav Křížek
ní účetnictví pro rok 2022 v sazbě
Proti: 0
25,00 Kč/EUR.
Zdrželi se: 0
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, MiUsnesení č. 253/12/2021: Za- roslav Smoliga, Roman Pluháček,
stupitelstvo obce Hřensko schva- Alena Pačáková, Kateřina Horákoluje rozpočet obce Hřensko na rok vá, Stanislav Křížek
2022 v této podobě: příjmy ve výši Proti: 0
13 503 200,- Kč, výdaje ve výši 18 Zdrželi se: 0
595 000,- Kč, financování: položka
8115 – Změny stavu krátkodobých Usnesení č. 257/12/2021: Zastupi-

telstvo obce Hřensko schvaluje Rozpočtovou změnu č. 6/2021, jež tvoří
nedílnou součást zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce Hřensko.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Miroslav Smoliga, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, Kateřina Horáková, Stanislav Křížek
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 258/12/2021: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci:
„Obnova hřbitovních zdí v obci
Hřensko“ a spolufinancování akce z
rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Miroslav Smoliga, Roman Pluháček,
Alena Pačáková, Kateřina Horáková, Stanislav Křížek
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 259/12/2021: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
poskytnutí finančních darů deseti
členům JSDH Hřensko v celkové
výši 139 000,- Kč za mimořádnou
aktivitu spojenou s činností JSDH
a aktivních účastech na výjezdech
v období 9. července 2020 až 30.
listopadu 2021, kdy výše daru a totožnost obdarovaného je uvedena
v příloze, jež tvoří nedílnou přílohu
zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Roman Pluháček, Alena Pačáková,
Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdržel se: 1 - Stanislav Křížek

obce uzavřením smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Roman Pluháček, Alena Pačáková,
Kateřina Horáková, Stanislav Křížek
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 261/12/2021: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č.
4/1 k. ú. Hřensko v rozsahu barevně
zakresleném v přiloženém výkresu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Roman Pluháček, Alena Pačáková,
Kateřina Horáková, Stanislav Křížek
Proti: 0
Zdrželi se: 0
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
Bc. Robert Mareš, místostarosta

Z bloku Obecní policie
Hřensko období
prosinec 2021
▶ pokračování ze strany 3

Asi po dvou hodinách se řidič
vrátil k vozidlu a po předchozí neochotě zaplatit poplatek za parkování tak nyní učinil, dostal daňový
doklad a odjel domů.

Černá skládka
Při kontrole veřejného pořádku v obci bylo dne 31. prosince v
místě mezipásma zjištěno, že zde
neznámý ukladatel složil sedm
kusů ojetých pneumatik původem
s největší pravděpodobností z NěUsnesení č. 260/12/2021: Zastu- mecka. Z místa bylo zhotoveno
pitelstvo obce Hřensko schvaluje dokumentační foto.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4018718/ Stálé činnosti
VB/02, jež je nedílnou součástí Řešení přestupků v dopravě,
zápisu ze zasedání zastupitelstva, kontrola dodržování zásad stánkokterou obec zatěžuje pozemek p. č. vého prodeje, stálá kontrola míst v
309/4, k. ú. Mezná u Hřenska věc- těsné blízkosti kostela, trvalá kontným břemenem dle ust. § 25 odst. rola rizikových míst, kde dochází k
4 energetického zákona ve prospěch zakládání černých skládek, žádosti
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za občanů o pomoc a podobně.
úplatu 1 000 Kč a pověřuje starostu
Sepsal: str. Šárovec Vlastimil
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