
4 / HASIČI
SOUTĚŽ CHABAŘOVICE
Po dvouleté vynucené 
pauze se děti z SDH 
Hřensko zúčastnily soutěží v 
hasičském sportu.
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OBEC HŘENSKO

2 / SLOVO 
STAROSTY
TURISTŮ PŘIBYLO 
Krásné letní počasí příznivě 
ovlivňuje návštěvnost 
Hřenska a okolí.

Zpravodaj za červenec a srpen 2022 vyjde 
jako dvojčíslo koncem měsíce srpna.

Přejeme krásné prožití letních prázdnin.

8 / OSTROSTŘELCI
SAVOJSKÁ VOJENSKÁ 
ZELŇAČKA 
NEZKLAMALA
Tradiční akce Ostrostřelců 
měla opět úspěch.

Vyhlídky na Šaunštejnu dokončeny
a po roční přestávce se otevřou návštěvníkům

V červnu dodavatelská firma 
dokončila práce na obnově 
vyhlídkových plošin, lávek a 
chodníků na skalním hrádku 
Šaunštejn. 

Nahrazují zastaralá trubko-
vá zábradlí a betonové lávky 
mezi skalními bloky, které již 
nesplňovaly ani základní poža-
davky na zajištění bezpečnosti 
návštěvníků. Instalaci nových 
schodišť a lávek předcházela 
také sanace skalního objektu. 
Po nezbytné kolaudaci, která by 
měla proběhnout nejpozději v 
červenci, se hrádek po více než 
roční přestávce návštěvníkům 
opět oficiálně otevře.  

Úspěšný sokolí rok 2022
V letošním roce se můžeme 

těšit poměrně vysokou úspěš-
ností sokolů stěhovavých při 
vyvádění mláďat. 

V širší oblasti Českého Švýcar-
ska jich z hnízd vylétlo 24. Je to 
rozhodně lepší výsledek než v 
roce loňském, kdy se podařilo 
vyvést z hnízd mláďat sedmnáct, 
blíží se spíše rekordnímu roku 
2017, kdy sokoli vyvedli potom-
stvo v počtu sedmadvaceti. Snad 
jen prozatím méně příznivý stav 
sokolího dorostu lze vnímat na 
saské straně regionu. Saské Švý-
carsko bylo s každoročním po-

čtem okolo třiceti mláďat dlou-
hodobým „lídrem“ v regionu. 
Poté, co se v uplynulé dekádě 
v saském národním parku roz-
mohlo ilegální volné nocování 
ve skalách, reprodukční index 
tamní sokolí populace klesl až 
na 0,5, sokolů tedy začalo rych-
le ubývat. V letošním roce sas-
košvýcarská hnízda opustilo 
19 mláďat. Věřme, že nedávno 
přijatá opatření proti ilegálnímu 
nocování v Saském Švýcarsku 
napomohou tamní sokolí popu-
laci nabrat dřívější sílu. 

Vyhlídkové plošiny na Šaunštejnu nyní naplňují soudobé požadavky na zajištění bezpečnosti pro návštěvníky.              Foto: Tomáš Salov 

Dvě z letošních mláďat sokolů stěhovavých.                       Foto: Václav Sojka 

5 / HASIČI
HASIČSKÝ DĚTSKÝ DEN
Děti si u hasičské zbrojnice 
ve Hřensku vyzkoušely, 
jaké je to být opravdovým 
hasičem



OBEC HŘENSKO

Vážení spoluobčané, 
v úvodu červnového přispění 

do našeho zpravodaje bych se 
vám chtěl omluvit za opožděnost 
jeho vydání, což bylo zapříčiněno 
tím, že jsem čerpal řádnou dovo-
lenou, a po příjezdu jsem ihned 
musel řešit neodkladné pracovní 
povinnosti, kterými jsem byl vý-
razně časově limitován. Tolik na 
vysvětlenou.

Krásné, prakticky letní počasí 
vyznívá pro nás příznivě. S uspo-
kojením vám mohu sdělit, že k 
31. květnu t.r. Edmundovu sou-
těsku navštívilo 41 703 turistů a 
Divokou soutěsku 4 846 turistů, 
což je ve srovnání s loňským ro-
kem, za shodné období, nárůst o 
34 891 turistů. To jsou skutečně 
krásná čísla, která nám vyna-
hrazují loňskou, prakticky spo-
radickou návštěvnost v našich 
soutěskách, tehdy zapříčiněnou 
pandemií COVID-19.  Je proto 
logické, že rovněž počet zaparko-
vaných vozidel na našich parko-
vištích roste. Ke stejnému datu, 
tedy ke dni 31. květnu t.r., bylo 

na našich parkovištích zaparko-
váno celkem 7 819 motorových 
vozidel (nárůst v porovnání s r. 
2021 o  5 001 motorových vozi-
del). Taktéž příjmy v našich obou 
infocenter rostou, neboť v porov-
nání s loňským rokem jsou vyšší 
o 102 525 Kč. 
Směle můžeme 
říci, že tato sku-
tečnost má po-
zitivní vliv na 
ekonomickou 
situaci obce, 
která nám bez 
jakýchkoliv po-
tíží dovoluje pl-
nit naše předse-
vzaté záměry. 

I n t e n z i v n ě 
probíhá akce 
„Usměrňování návštěvníků v 
Národním parku České Švýcar-
sko – stezky a zábradlí v prosto-
ru Divoké soutěsky“, konkrétně 
od Mezního můstku k dolnímu 
přístavišti Divoké soutěsky. Jde 
o komplikované a prakticky ná-
ročné řešení celé akce, která měla 

časové zpoždění již v jejím sa-
motném začátku, a to v důsled-
ku poruchy nákladové lanovky 
z Mezné k tamnímu jezu. Tou 
se do tohoto prostoru dopravuje 
veškerý stavební materiál.

Rovněž rekonstrukce I. NP 
objektu čp. 97 
(bývalá škola) 
probíhá podle 
přijatého ča-
sového harmo-
nogramu. Lze 
předpokládat, 
že již v dohled-
né době zde 
naše „hasičata“ 
najdou kvalit-
ní zázemí pro 
svoji spolkovou 
činnost a taktéž 

naše ženy, počínaje podzimními 
měsíci, pro svá cvičení. Myslím, 
že i Zdeňka Vavřičková se na 
tuto chvíli již těší.

V dohledné době začne nátěr že-
lezné konstrukce Mezního můst-
ku, jehož zábradlí bylo v loňském 
roce poškozeno pádem poměrně 

mohutného stromu. Železná část 
tohoto můstku byla z odborného 
hlediska posouzena příslušným 
znalcem, jenž její statické poško-
zení neshledal. Doporučil však 
obnovení stávajícího nátěru, kte-
rý za cenu 304 217 Kč bez DPH 
provede firma STRIX Chomutov, 
a.s. Ta má s touto činností boha-
té zkušenosti.

Z toho důvodu, že naše užitkové 
vozidlo Iveco, určené pro hospo-
dářskou činnost, je již na sklon-
ku své životnosti a neustávají 
finanční náklady na jeho opra-
vu, rozhodli jsme se na posled-
ním zastupitelstvu, že pro naši 
obec koupíme motorové vozidlo 
nové. Ze zaslaných nabídek jsme 
vyhodnotili finančně nejlepší na-
bídku od firmy S. a W. Automo-
bily s.r.o. Ústí nad Labem, dle níž 
za částku 949 544 Kč bez DPH 
koupíme Mercedes-Benz Sprin-
ter, jenž by nám měl být dodán 
přibližně v listopadu t.r. 

Ať jste zdraví, máte se rádi a 
jste spokojeni. 

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
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V červnu oslavil významné životní jubileum starosta obce JUDr. Zdeněk Pánek. 
Osobně mu poblahopřál a dárkový koš předal místostarosta obce Bc. Robert Mareš.

N���zenin� 
� če��nu
n���zenin� �����í:

Jan Rolínek, Tadeáš Rott, Pavlína Dařbujanová, Vladimír Zdeněk, Kateřina Křížková, 
Thi Phuong Thanh Tranová, Sebastian Svoboda, Alexej Krenke, Martin Hricák, 

František Fabián, Jaromír Kratochvíl, Veronika Egrová, Vladimír Buryánek, 
Michaela Křížková, Karel Macek, Markéta Podaná

��é jubi�eum �����í: O����encům 
přejeme pe�né zd���í 

� �e�e�ý ži���.
Zdeněk Pánek, Miroslav Pilnáček
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Soutěž Chabařovice

Chabařovice hostily 23.4.2022 
naši první soutěž v požárním 
útoku po dvouleté pauze. 

Pro většinu dětí to byla úplná 
premiéra, neboť se k nám přida-

ly až tento rok. Některé dokonce 
i den před soutěží. Přivezli jsme 
si diplomy za krásné 6.místo 
(starší) a 13. místo (mladší). 

Soutěž jsme si moc užili, bylo 

krásné počasí a úpl-
ně skvělý kolektiv 
SDH Chabařovice, 
který tuto akci po-
řádal. 



Dětský hasičský den
Dne 4.6.2022 se konal na naší 

zbrojnici ve Hřensku dětský ha-
sičský den. 

Děti si vyzkoušely, jaké to je být 
opravdovým hasičem. Lezly z 

okna po žebříku za pomoci jistí-
cích prvků, po síti zdolávaly pře-
výšení /stěnu/, hasily domeček 
a zápolily mezi sebou v dalších 
hasičských dovednostech.

S plným nasazením se vrhly 
na splnění těchto úkolů. Zaslou-
ženou odměnu bylo hasičské 
vysvědčení, čokoláda a spousta 
občerstvení a mlsání.

Bylo přichystané i překvapení 
v podobě pěny, kterou děti zbož-
ňují, a tak si ji náležitě užily. 

Za pěnové radovánky děkujeme 
přátelům z SDH Labská Stráň. 



Usnesení č. 274/6/2022:  Za-
stupitelstvo obce Hřensko určuje 
ověřovateli zápisu paní Kateřinu 
Horákovou a pana Romana Plu-
háčka a zapisovatelkou paní Mar-
tinu Dvořákovou.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 275/6/2022: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
program zasedání zastupitelstva 
dle vyvěšené pozvánky, rozšířený o 
bod č. 18 Schválení podání žádos-
ti o dotaci z dotačního programu 
„Podpora přípravy projektových 
záměrů v Ústeckém kraji 2022“ s 
názvem akce: „Parkoviště v obci 
Hřensko“ a spolufinancování akce 
z rozpočtu obce.
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a za-
pisovatele
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z jednání zastu-
pitelstva
5. Rozpočtové opatření č. 2/2022
6. Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Hřensko za rok 
2021
7. Účetní uzávěrka za rok 2021
8. Projednání a schválení návrhu 
Závěrečného účtu obce Hřensko 
za rok 2021
9. Zpráva o činnosti finančního 
výboru za rok 2021
10. Zpráva o činnosti kontrolního 
výboru za rok 2021
11. Zpráva velitele o činnosti OP za 
rok 2021
12. Zpráva velitele JSDH obce za 
rok 2021
13. Zpráva o činnosti osadního vý-
boru za rok 2021
14. Revokace usnesení - Aktualiza-
ce vymezení zastavěného území
15. Určení počtu zastupitelů na 
další volební období
16. Nákup nového vozidla pro 
hospodářskou činnost
17. Schválení nabídky na akci „Ná-
těr ocelové lávky v Divoké soutěs-
ce“ a pověření starosty obce podpi-
sem smlouvy o dílo
18. Schválení podání žádosti o 

dotaci z dotačního programu: 
„Podpora přípravy projektových 
záměrů v Ústeckém kraji 2022“ s 
názvem akce: „Parkoviště v obci   
Hřensko“ a spolufinancování akce 
z rozpočtu obce
19. Smlouvy
20. Záměry
21. Různé
22. Závěr
23. Diskuze s občany

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 276/6/2022: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 2/2022, 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 Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 277/6/2022:  Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
účetní závěrku za rok 2021, jež 
tvoří nedílnou součást zápisu ze 
zasedání zastupitelstva.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 278/6/2022:  Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
Závěrečný účet obce Hřensko za 
rok 2021, jež tvoří nedílnou sou-
část zápisu ze zasedání zastupitel-
stva, bez výhrad.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 

Křížek
Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 279/6/2022:  Zastu-
pitelstvo obce Hřensko bere na 
vědomí zprávu finančního výboru 
za období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 
2022, která je nedílnou součástí 
zápisu ze zasedání Zastupitelstva 
obce Hřensko.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 280/6/2022:  Zastu-

pitelstvo obce Hřensko bere na vě-
domí zprávu kontrolního výboru 
za období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 
2022, která je nedílnou součástí 
zápisu ze zasedání Zastupitelstva 
obce Hřensko.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 281/6/2022: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko bere na 
vědomí zprávu velitele Obecní 
policie Hřensko za rok 2021, která 
je nedílnou součástí zápisu ze zase-
dání zastupitelstva obce Hřensko.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 282/6/2022: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko bere na 
vědomí zprávu velitele Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce 
Hřensko za rok 2021, která je ne-
dílnou součástí zápisu ze zasedání 
zastupitelstva obce Hřensko.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 

Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 1 - Stanislav Křížek

Usnesení č. 283/6/2022: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko bere na vě-
domí zprávu osadního výboru za 
rok 2021, která je nedílnou součás-
tí zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce Hřensko.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 284/6/2022: Za-
stupitelstvo obce Hřensko ruší 
usnesení č. 265/3/2022 ze dne                                   
7. března 2022 a rozhodlo o poří-
zení aktualizace vymezení zastavě-
ného území Hřensko Magistrátem 
města Děčín jako územním úřa-
dem územního plánování.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 285/6/2022: V sou-
ladu s § 68 zákona č. 128/2000 sb., 
o obcích stanovuje zastupitelstvo 
obce Hřensko, s přihlédnutím k 
počtu obyvatel obce, na volební 
období 2022 až 2026 počet zastu-
pitelů 7.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 286/6/2022: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
cenovou nabídku na koupi vozu 
Mercedes-Benz Sprinter od firmy 
S. a W. Automobily s.r.o., Přístavní 
823/35, 400 07 Ústí nad Labem ve 
výši: 949.544,- Kč bez DPH a sou-

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 6. června 2022 od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku



Z bloku Obecní policie Hřensko období květen 2022
Arogantní muži
 Dne 1. května hlídka OP Hřen-

sko řešila událost v restauraci ve 
vnitřním Hřensku. Dva turis-
té ze SRN po konzumaci jídla a 
pití byli agresívní a odmítali za-
platit útratu. Když se hlídka OP 
přiblížila k restauraci, oba muži 
vyběhli a snažili se před hlídkou 
utéci. Útratu však již měli zapla-
cenou. Hlídka OP je však dostih-
la a vysvětlila jim, jak se mají v 
obci chovat. Poučení od hlídky 
OP muži vzali na vědomí.

Útok řidiče
Dne 2. května oznámila místní 

občanka, že zahlédla konflikt v 
místě Suché Kamenice, kdy řidič 
motocyklu vybrzdil osobní vo-
zidlo a po zastavení pěstí vyrazil 
u osobního vozu boční okénko. 
Tímto způsobem měl údajně řešit 
nějaký předcházející konflikt. Po 
příjezdu hlídky OP na místo se 
zde již nikdo nenacházel. Pouze 
na místě ležely střepy z rozbitého 

okna. Tyto hlídka OP operativně 
uklidila.

Dopravní nehoda
Dne 8. května se stala v místě 

nábřeží dopravní nehoda. Ná-
sledkem dopravní nehody došlo 
k úniku ropných produktů z jed-
noho vozidla. Hlídka OP tento 
stav oznámila hasičům, kteří 
provedli likvidaci ropné skvrny.

Celostátně hledaná osoba
Dne 14. května kontaktovala 

hlídku OP Hřensko Policie ČR 
z Teplic ve věci dvou hledaných 
osob. Muž a žena se údajně po-
hybovali ve Hřensku. Na tuto 
dvojici bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání. V případě výskytu těchto 
osob bylo domluveno ihned kon-
taktovat Policii ČR.

Překážka silničního provozu
Dne 17. května hlídka OP 

Hřensko zjistila, že v místě stav-
by opěrné zdi ve Hřensku došlo 

ze stavebního stroje   k úniku 
ropných produktů na vozovku a   
neoznačené složené kamení, kte-
ré částečně na vozovce zhoršo-
valo průjezdnost vozidel v místě   
stavby. Hlídka OP Hřensko uči-
nila stavebnímu dozoru výzvu k 
nápravě věci.

Sankce
Dne 18. května řešila hlídka 

OP Hřensko zábor komunika-
ce zbožím z prodejního stánku. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo 
o opakovaný přestupek, hlídka 
OP jej vyřešila v příkazním řízení 
pokutou na místě.

Pád a zranění
Dne 22. května bylo hlídce OP 

Hřensko oznámeno, že žena v 
blízkosti hotelu Praha si svojí 
neopatrnou chůzí způsobila zra-
nění končetiny. Žena byla dopra-
vena do zdravotnického zařízení 
v Děčíně k ošetření.

Den mužů v SRN
Dne 26.května zajišťovala hlídka 

OP Hřensko ve spolupráci s Poli-
cií ČR a strážci Národního parku 
veřejný pořádek v celém katastru 
obce Hřensko v souvislosti s vel-
kou návštěvností obce při příleži-
tosti oslav dne mužů v SRN. Na-
rušování veřejného pořádku bylo 
složkami řešeno na místě, jako 
například znečišťování veřejného 
prostranství, střílení petard a po-
dobně.

Stálá činnost:
Řešení přestupků v dopravě 

včetně odklonu vozidel ze zákazů 
zastavení na parkoviště ve správě 
obce Hřensko, kontrola dodržová-
ní zásad stánkového prodeje, stálá 
kontrola blízkého okolí kostela, tr-
valá kontrola míst, kde dochází k 
zakládání černých skládek, žádosti 
občanů o pomoc, upozorňování 
občanů na zjištěné nedostatky a či-
nění opatření k jejich odstranění.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

časně koupi tohoto vozu za uvede-
ných podmínek a pověřuje staros-
tu obce uzavřením kupní smlouvy.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 287/6/2022: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
cenovou nabídku na akci s názvem 
„Nátěr ocelové lávky v soutěskách“ 
od firmy STRIX Chomutov, a. s., 
Polní 4795, 430 01 Chomutov a to 
za cenu: 304.217,- Kč bez DPH a 
současně sjednání smlouvy o dílo, 
za uvedených podmínek stanove-
ných autorizovaným inženýrem 
v oborech Mosty a inženýrské 
konstrukce, Dopravní stavby, Ing. 
Antonínem Šremerem ze dne 20. 
listopadu 2021, které budou pří-
lohou smlouvy o dílo, 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, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 288/6/2022: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Dotač-
ního programu „Podpora přípravy 
projektových záměrů v Ústeckém 
kraji 2022“ s názvem akce: „Par-
koviště v obci Hřensko“ a spolufi-
nancování akce z rozpočtu obce a 
pověřuje starostu obce podáním 
žádosti.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 289/6/2022: Za-
stupitelstvo obce Hřensko schva-
luje prodej pozemku p. č. 1/6, k. 
ú. Mezná Hřenska, o výměře 33 
m2, za kupní cenu 21 500,- Kč 
dle znaleckého posudku č.: 1370-
080/2022 Ing. Zdeňka Ješety a 
interního předpisu č. 2 z 29. břez-
na 2021, vč. nákladů na správní 
poplatek za řízení u katastrálního 
úřadu a to kupující Jitce Bauerové, 
Ústavní 93 – Bohnice, 18 100 Pra-
ha 8 a pověřuje starostu obce uza-
vřením kupní smlouvy.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 290/6/2022: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
záměr prodat část pozemku p. č. 
45/6, k. ú. Mezná u Hřenska, o vý-
měře 139 m2 a to na základě geo-
metrického plánu č: 310-028/2021 

vypracovaný Ing. Alenou Podraz-
kou ze dne 11. září 2021. Tím se 
revokuje usnesení č. 188/12/2020 
ze dne 14. prosince 2020.

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

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 291/6/2022: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
texty do obecní kroniky za rok 
2021, které jsou nedílnou součástí 
zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce Hřensko. 

Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 
Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Roman Pluháček, Alena Pačáko-
vá, Kateřina Horáková, Stanislav 
Křížek

Proti: 0                     
Zdrželi se: 0

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

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 6. června 2022 od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku
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Savojská vojenská zelňačka nezklamala

V sobotu 21. května  se v 
„Kulturáku“ ve 13,30 sešli Os-
trostřelci, aby společně uvařili 
výše uvedenou polévku. 

Protože ji vaříme již poněkoli-
káté, nebudu ani uvádět potřeb-
né suroviny. Další zlepšení vaře-
ní umožnil dar několika různě 
velkých hrnců, které věnoval 

ostrostřelec Jirka K. Všichni os-
trostřelci byli oblečeni do dárku, 
který obdrželi o čarodějnicích a 
to do hnědého trika s nápisem 
E.O.S. Clary, Ostrostřelci Mez-
ná. Polévka se dovařila po čtvrté 
hodině a všem chutnala. Někteří 
si ji vylepšili Pepou dodanou pá-
livou papričkou, část podcenila 

její kvalitu. Polév-
ku, kromě místních, 
ochutnali i turistky 
z Hřenska, řidič au-
tobusové linky Dě-
čín – Mezná a další 
příchozí. Zbytek 
polévky se rozdělil 
mezi ostatní, někte-
ří si ji brali i domů. 
Celá akce se vydařila 

a dohodli jsme se, že ji budeme 
opakovat. Děkujeme těm, kteří 
se nabídli, že po celé akci umyjí 

použité nádobí včetně hrnců a 
kotle.

 Jaroslav Heneberk

Soutěž Velký Šenov

S úspěchem jsme se 30.4.2022 
zúčastnili soutěže v požárním úto-
ku ve Velkém Šenově. 

Tradičně mají starší jeden útok 

rozhazovaný a jeden roztahovaný. 
Mladší mají oba útoky roztahované.

Starší se umístili na krásném 
4.místě a mladší na 5. místě.


