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S o sta ostyl vo r

    jsem upøímnì rád, že turistická sezona v naší obci byla „nastartovaná" a z mého pohledu mohu øíci, že úspìšnì. 
To dokladuje nìkolik èísel, se kterými se chci s Vámi podìlit. Strohým náhledem na statistiku sledování, že oproti 
roku 2016 ke konci mìsíce dubna, navštívilo o 6 817 více návštìvníkù soutìsek a za stejné období na našich parko-
vištích bylo zaparkováno o 625 více motorových vozidel. V návaznosti na tato zjištìní se též rozšíøily pøíjmy obce o
více než 500 000,- Kè. Jde o krásná èísla, která vytváøí velmi dobrou základnu pro realizaci našich zámìrù. 

Vážení spoluobèané,

A� jste zdraví, máte se rádi a jste spokojeni. 
JUDr. Zdenìk Pánek 

starosta 

    Ke konci mìsíce dubna t.r. byl zrekonstruován malý 
most u horního pøístavištì v Edmundovì soutìsce a v 
tomto prostoru instalovaná zcela nová nákladní plošina,
jež nám umožòuje lépe a bezpeènìji zásobovat kiosek a 
tamní turistické informaèní centrum. Právì toto infor-
maèní centrum jsme spolu se zástupci Správy Národního
parku Èeské Švýcarsko a Obecnì prospìšné spoleènosti
Èeské Švýcarsko, konkrétnì za pøítomnosti ing. Miloše 
Trýzny a ing. Jiøího Tuttera, slavnostnì otevøeli dne 
22. dubna t.r., u pøíležitosti zahájení turistické sezóny. 
Mám za to, že náš spoleèný zámìr, zøídit informaèní 
centrum pøímo v Soutìskách, se nám podaøil, o èemž 
svìdèí pøíznivé ohlasy, které se k nám dostávají. Za 14 
dní jeho existence, (provoz byl zahájen dne 14. dubna 
t.r.) do konce tohoto mìsíce ho navštívilo 1293 turistù a 
pokud jde o naše druhé informaèní centrum, které máme
zøízeno v budovì obecního úøadu bylo navštíveno 973
zájemci. Jde o krásná èísla vypovídající, že potud jsme 
se vydali správným smìrem. Je na našich podnikatelích, 
aby této služby obce využívali ještì hojnìji než dosud a 
instalovali v nich poutaèe, eventuálnì letáèky seznamu-
jící návštìvníky s jejich konkrétní èinností. 

    V souèasné dobì dokonèujeme opravu interiéru naší skalní garáže, na níž jsme nechali instalovat zcela novou 
støechu a bezprostøednì poté zaèneme s generální opravou druhé garáže, která je na pokraji své životnosti. 
    Již za nìkolik dnù budou zahájeny práce na opravì støechy našeho obecního úøadu a rekonstrukce hasièárny, na 
kterou jsme od Ministerstva vnitra ÈR obdrželi 50% finanèní dotaci. V souèasné dobì pomalu konèí pøíprava na 
rekonstrukci galerií v Divoké soutìsce, o èemž jsem se Vám v minulém èísle našeho zpravodaje zmiòoval, vèetnì 
vybudování zcela nového vyhlídkového altánu na pøístupové cestì k dolnímu pøístavišti v Edmundovì soutìsce. Jak
sami vidíte, náš ekonomický zámìr je skuteènì velký, avšak nechceme promarnit by� jedinou pøíležitost za pøispìní
státu opravit, pøípadnì pro Obec Høensko vybudovat nové stavby, na které se nám v minulých letech nedostával 
dostatek finanèních prostøedkù. 
    Na závìr Vám chci sdìlit, že jako starosta naší obce jsem byl spolu s manželkou na den 24. dubna 2017 pražs-
kým arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou pozván na Pražský hrad u pøíležitosti podpisu smlouvy stvrzující
zhotovení zcela nových varhan v Katedrále sv. Víta. Byla to právì naše obec, která jako jedna z prvních poskytla 
finanèní dar „Nadaènímu fondu Svatovítské varhany", který je Arcibiskupstvím pražským zodpovìdný za úspìš-
nost tohoto díla. Pøi této pøíležitosti, pøi osobním setkání jsem i za vás panu kardinálovi v jeho reprezentaèních pro-
storách pøedal broušený pohár s tématikou našich Soutìsek a pozval jej k návštìvì naší obce. Jsem zplnomocnìn 
Vám za vše dobré podìkovat, což s upøímností èiním. 



Varhany pro Chrám sv. Víta

Praha, 24. dubna 2017  Podpisem smlouvy mezi kardinálem Dominikem Dukou a varhanáøskou firmou Gerharda 
Grenzinga odstartovaly práce na varhanách pro svatovítskou katedrálu. Ikonickému chrámu dle pùvodního projektu
chybí varhany na západní kruchtì a už témìø 90 let jej ozvuèuje provizorní nástroj. Nové varhany si vyžádají inves-
tici ve výši 80 milionù korun, které mají být z èásti shromáždìny v rámci celonárodní sbírky poøádané Nadaèním 
fondem Svatovítské varhany. Nástroj se poprvé rozezní v øíjnu 2019. 

Vznikne symfonický nástroj o 97 rejstøících inspirovaný francouzskými vlivy, který bude odpovídat svou reprezen-
tativností prostoru katedrály a umožní kromì klasické hudby provádìt také souèasné varhanní skladby. Nahradí tak
pro katedrálu malé Mölzerovy varhany, které byly v roce 1929 pøi dokonèování katedrály koncipovány jako provi-
zorní. Pro stavbu odpovídajícího nástroje však v následujících dekádách chybìly finance nebo vùle a místo pod ro-
zetou na západní kruchtì katedrály, která byla pro varhany od poèátku urèena, je až dodnes prázdné 
„Je na nás, abychom v dobì míru a svobody naplnili odkaz našich pøedkù, zejména Otce vlasti Karla IV., a symbo-
licky katedrálu dokonèili," øíká iniciátor projektu kardinál Dominik Duka. Žehnání již hotových varhan je napláno-
váno na øíjen 2019. 

Smlouva podepsaná 24. dubna ve svatovítské katedrále je završením dlouhé práce odborných komisí, které v prùbì-
hu let projednaly a zavrhly øadu variant zadání varhanního nástroje. Do loòské soutìže, vypsané na základì peèlivì
stanovených kritérií, se pøihlásily ètyøi špièkové varhanáøské firmy. Všechny z nich splnily podmínky zadavatele a 
pøedstavily svébytná pojetí varhan. Vybíralo se z variant klasických i moderních, nakonec po peèlivém zvážení zví-
tìzilo soudobé pojednání firmy Gerhard Grenzing S. A. 

Slavnostního podpisu smlouvy, která byla v nádherných prostorách Chrámu sv. Víta se také na pozvání kardinála 
Dominika Duky úèastnil starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek s manželkou. Pozvání bylo ocenìním toho, že obec by-
la mezi prvními, kdo se pøipojil k veøejné sbírce "Svatovítské varhany". JUDr. Zdenìk Pánek pøedal pøi setkání kar-

dinálu Dominiku Dukovi dar obce, broušený pohár s tématikou našich Soutìsek a pozval jej k návštìvì naší obce. 
Kardinál podìkoval za dar a posílá obèanùm velké pozdravení. -zl-



Èeské Švýcarsko, 12. 4. 2017 Pøed nastávající turistickou sezónou na území národního parku Èeské Švýcarsko po-
kraèují opravy nìkterých cest zahájené v loòském roce a souèasnì opravy cest poškozených v souvislosti s nezbyt-
nými lesnickými zásahy. 

Probíhá vytváøení ha�ových úsekù cesty v extrémnì podmáèených oblastech, cesta je uzavøena od odboèky smìrem
Na Tokání až k hraniènímu mostku v Zadních Jetøichovicích. Pøejezd na jízdních kolech po cyklotrase 3030 v první
etapì nebude možný. Pìší turisté mohou využít zelenì znaèenou turistickou cestu smìrem k Panenské jedli (tzv. 
Jankova cesta). Aktuální situaci znázoròuje pøiložená mapka.Práce budou postupovat od hranièního mostku v Zad-
ních Jetøichovicích smìrem k odboèce Na Tokání (Táborový dùl) tak, aby co nejdøíve byla obnovena návaznost 
Èeské silnice na Hluboký dùl (smìr Mezní Louka). O postupu prací bude správa národního parku informovat. 

Publikováno z Oficiální internetové stránky NP Èeské Švýcarsko (http://www.npcs.cz)

 Aktuální prùchodnost cest v národním parku 

Èeská silnice  èásteènì uzavøena do cca do poloviny kvìtna 

Probíhá oprava cesty po nutných lesnických opatøeních, pøedpokládané dokonèení v posledním dubnovém týdnu. 
Prùchod vyžaduje kvalitní terénní obuv. 

Soorgrund v èásti modøe znaèené turistické stezky  prùchozí s omezením 

Pokraèuje oprava a úprava povrchù, cesta je prùchozí, lokální omezení z dùvodu provádìní prací. 
Cesta k Pravèické bránì v úseku Tøi Prameny  Pravèická brána  prùchozí s omezením 

Probíhá úprava povrchu cesty a oprava svodnic, cesta je s opatrností prùchozí pro pìší i prùjezdná pro cyklisty. 
Pøedpokládané dokonèení v týdnu po Velikonocích. 

Cesta z Jetøichovic (Strarý mlýn) k Dolskému mlýnu  prùchozí s omezením 



Již v sobotu 29. dubna se v prostoru „Kulturáku" Mezná, uskuteènil tradièní odlet èarodìjnice (zhotovené tradièní 
èarodìjnou skupinou Helena, Rùžena, Maruška, Alena) do teplejších a vhodnìjších krajin. Vzhledem k poèasí by-
ly odpoledne, za pomoci obvyklých „stavitelù", vztyèeny oba pøístøešky, které byly doplnìny stoly, židlemi a laviè-
kami. Kvitujeme s povdìkem, že jak na pøípravì, tak i na úklidu po akci se mimo tìch vìkem starších toho úèastni-
li i tøi relativní mladíci. Byla také ozdobena a vztyèena májka, kterou dodal Robert a Jarda. Jirka dopoledne pøipra-

 Mezenské èarodìjnice

 Velikonoce na Mezné
V pondìlí 17. dubna jsme se v 8. hodin ráno sešli u Parohù, odkud jsme vyrazili na spoleènou mašlovaèku po jed-
notlivých obydlích a penzionech. Bylo nás celkem dvanáct. Èas rychle utíkal a èím víc se blížilo poledne, tím více 

-jh-

vil „odletovou rampu" pro èarodìjnici. Celá oslava zaèala v 18. hodin. 
Vzhledem k velmi chladnému poèasí pøišlo ménì úèastníkù než je ob-
vyklé, což však nevadilo. Veèer zdárnì probíhal, opékaly se vuøty, dis-
kutovalo se, popíjelo se. V prùbìhu veèera nás pobavila skupina „ Dìti
výèepu". Dìkujeme také sponzorùm panu Pluháèkovi, Baslovi a spo-
leènosti STOCK Plzeò Božkov s.r.o. Celá oslava se 
k všeobecné spokojenosti vydaøila a byla  ukon-
èena kolem pùlnoci. 

-jh-

nás tlaèil. A tak poslední tøi chalupy jsme navštívili až po dvanácté hodinì. Nikomu to však nevadilo. Všichni byli 
spokojeni, navíc nám pøálo poèasí. 



 Zahájení turistické sezóny 2017
V sobotu 22. dubna odpoledne se konalo v Edmundovì soutìsce u srubové stavby slavnostní zahájení turistické se-
zóny 2017. Pøestože v pøedcházejících dnech nepanovalo pøíliš vlídné poèasí, pøivítalo návštìvníky sluneèné poèa-

sí. Pøed polednem se dokonèovaly poslední pøípravy k dalšímu bodu tohoto odpoledne  slavnostnímu otevøení no-
vého informaèního centra Obce Høensko, které dosud fungovalo ve zkušebním provozu. Krátce po 14. hodinì pøi-
vítal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek hosty, kteøí na toto slavnostní zahájení pøišli. Za Národní park Èeské Švý-
carsko Ing. Miloš Trýzna, Ing. Jirí Tutter z OPS Èeské Švýcarsko, starostka Janova Ladislava Kotková a starostka 

Srbské Kamenice Jitka Voglová. V krátkém proslovu seznámil pøítomné s tím, co bylo v soutìskách od podzimu
udìláno a co ještì bude udìláno. Potom všechny pozval k slavnostnímu otevøení nového informaèního centra, které



je ve srubové stavbì v místnosti pøed vstupem do expozice o soutìskách. Potom, když spoleènì pøestøihl s hosty
pásku, se již všichni mohli podívat dovnitø. Mnozí, kteøí si pamatovali tuto místnost døíve, byli pøekvapeni, jak se 

-zl-, foto -zl- a -jh-

U ní bylo pro všechny pøipraveno obèerstvení. Velmi 
chutnala Farmáøská polévka pøipravená podle starého 

zmìnila. Má nábytek vyrobený na míru truhláøem p. Kulhánkem z Dìèína a na stìnách jsou malé a velké fotografie
soutìsek od Ing. Julia Puflera. Interiér je vkusnì zaøízen. Nové infocentrum se velmi líbilo a mnozí návštìvníci 
ocenili velmi dobrou práci Jaroslava Cempírka, Šárky Hlavaté a vedoucí obecního úøadu Jaroslavy Antonové, kteøí

kteøí se o toto infocentrum nejvíce pøièinili. Zároveò s návštìvou informaèního centra mnozí pøi té pøíležitosti shlé-
dli výstavu o historii soutìsek ve vedlejší místnosti. Po zahájení bylo ještì pøipraveno pøedstavení Ochotnického

divadla Srbská Kamenice s moderním pojetím Mrazíka. Všichni se výbornì bavili až do konce. Informaèní centrum
je otevøeno od 9 hodin do 18 hodin po celou sezónu v dobì, kdy jsou otevøeny soutìsky.



Z èinnosti hasièù

V sobotu 29. dubna se konal Janovský trhák, cyklistická èasovka jednotlivcù do vrchu, který poøádala Obec Janov
spoleènì s Obcí Høensko. V pìti kategoriích startovalo celkem 128 závodníkù, z toho 22 dìtí. Poèasí bylo celkem 
pøíznivé, proti tomu, jaká byla pøedpovìï. Svítilo slunce, až na krátkou pøeháòku, která nikomu neubrala na výko-
nu. Závodníci, pokud už nebyli zaregistrovaní pøedem pøes internet, museli vyplnit registraèní formuláø, potom ob-

 Janovský trhák 2017

obdrželi startovací èíslo a èip, které si pøipevnili na kolo. Zároveò dostali informaci o jejich startovním èasu. Start 
byl ve Høensku na „Mezimostí" u vstupu do Soutìsek. Cíl byl na Janovì v nejvyšším bodì závodu u pizzerie.

Hlavním startérem byl jako loni starosta Obce Høensko JUDr. Zdenìk Pánek, který vysílal závodníky v pravidel-
ných minutových intervalech na tra� s délkou 2830 metrù a pøevýšením 207 metrù. Hned po startu si všichni prošli 
velkou zatìžkávací zkouškou, prudkým stoupáním k Janovské vyhlídce. Potom úsekem s relativnì mírným stoupá-
ním, aby nakonec museli pøekonat závìreèný úsek této obtížné trasy, posledních 400 metrù do cílové rovinky, kde 
mnozí v té chvíli museli sáhnout až na pomyslné dno svých sil (nìkteøí i s podporou kyslíku), aby 

dojeli až do cíle. Každý, kdo dokonèil závod, dostal pamìtní medaili a poukázku na 
obèerstvení, které mohl uplatnit v okolních restauracích, nebo pensionech. Své umístìní si mohli všichni zjistit na 
poèítaèi, který byl v cíli k dispozici u èasomíry.

mohutnì po-
vzbuzováni fanoušky a diváky 



Po hlavních kategoriích startovali nejmladší, kteøí se již nemohli doèkat. Jejich zápal pro závodìní byl patrný. Pro-
žívali ho, jako by to byla Tour de France. V cílové rovince jim diváci fandili, jako by vyhrávali celý závod.

-zl-

Potom následovalo vyhlašování vítìzù podle jednotlivých kategorií. Ceny vítìzùm pøedávali spoleènì starostové 
obcí Janov a Høensko, Ladislava Kotková a JUDr. Zdenìk Pánek. Celkovì nejrychlejší ze všech byl Jan Matoušek
s èasem 08:09.7 minuty, který startoval v hlavní kategorii Junioøi+Muži. Nejstarším úèastníkem byl Antonín Bøíško

z Janova, který startoval v kategorii Muži 60+ s výsledným èasem 24:11.6 minuty. Letos startovala za naši obec 
pouze Helena Peroutková, která obsadila ve své kategorii Starší dívky +Kadetky druhé místo èasem 15:46.3minuty. 
Je to výborný výsledek. Nezbytnou souèástí závodu byla i pomoc zdravotníkù a našich hasièù, kteøí zabezpeèovali

trasu závodu. Rovnìž naše obecní policie, která doprovázela autobus na jejich pravidelné lince po trase v prùbìhu 
závodu. Závod se velmi vydaøil a úèastníci si pochvalovali výbornou atmosféru, která zde panovala. Bylo slyšet 
„tak zase pøíští rok". Veškeré výsledky a fotogalerii je možné si prohlédnout na www.janovsky-trhak.cz . 



OBECNÍ POLICIE
Z bloku obecní policie Høensko od 26. bøezna 2017 do 28. dubna 2017

Katastr obce si spletli se skládkou 

Dne 28. bøezna byla v odpoledních hodinách nahlášena 
hlídce Obecní policie Høensko krádež cigaret v kamen-
ném obchodì nìmeckým turistou. Krádež byla spolehli-
vì zjištìna pohledem do kamerového záznamového za-
øízení. Vìc byla hlídkou OP vyøešena na místì v bloko-
vém øízení. 

Krádež cigaret

Dne 30. bøezna hlídka Obecní policie Høensko zjistila, 
že øidiè vozidla Ford tranzit nesprávnì zaparkoval na 
toènì autobusu na Mezné a tím znemožnil øidièi linko-
vého autobusu se v místì otoèit. Za pomoci majitele vo-
zidla, kterého hlídka Obecní policie kontaktovala pomo-
cí telefonu a místního obèana se podaøilo realizovat od-
stranìní vozidla tak, aby mohl projet linkový autobus a 
i tak nabral hodinové zpoždìní. 

Blokování provozu na komunikaci 

Dne 26. bøezna hlídka Obecní policie Høensko zjistila, 
že neznámý pachatel vyhodil nìkolik ojetých pneumatik
na nábøeží v obci Høensko. Pachatele uložení se nepoda-
øilo zjistit. V pondìlí hlídka OP zajistí odstranìní èerné
skládky pøes úklidovou èetu obce Høensko, jako preven-
ce pøed jejím dalším rozšíøením. 

Dne 8. dubna hlídka Obecní policie pøi kontrole veøej-
ného poøádku zjistila, že prodejkynì na nábøeží u ob-
jektu p. Parasky má umístìné ruèníky na skále mimo 
prodejní stánek. Prodejkyni byla uèinìna dùrazná výzva
k úklidu zboží. Výzvì bylo uposlechnuto. 

Zboží mimo stánek 

Hlídka Obecní policie Høensko vyzvala nìkolik míst-
ních obèanù k úklidu nepoøádku okolo jejich nemovi-
tostí. Po výzvì hlídky OP k úklidu nepoøádku se tak sta-
lo pouze èásteènì, a to i pøesto, že sezóna se již rozjela. 
Hlídka obecní policie pøistoupí k opakovaným výzvám 
k úklidu nepoøádku a nevzhledným ohranièujícím pás-
kám. 

Nepoøádek jak u kolotoèù 

Dne 8. dubna oznámila místní obèanka hlídce Obecní 
policie Høensko, že se v køižovatce pohybuje pes bez 
majitele. Díky místní znalosti strážníkù byl informován 
majitel psa z Janova, který si pro nìj pøijel. 

Toulavý pes 

Dne 31. bøezna hlídka Obecní policie Høensko zjistila,
že na Mezné u bývalé školy v zatáèce stojí nevhodnì 
zaparkované vozidlo, které zhoršovalo prùjezdnost v 
místì. Šetøením hlídka OP zjistila, že se jedná o montáž-
ní vozidlo, jehož posádka zde pracuje na oplocení po-
zemku. Øidiè vozidlo pøeparkoval na jiné vhodné místo. 

Pøekážka silnièního provozu 

Dne 5.dubna požádala naléhavì o pomoc hlídku Obecní
policie ve Høensku dvojice místních obèanù ve vìci ob-
èana tmavé pleti, který se pohyboval v intravilánu pen-
zionu, který provozují a choval se k nim arogantnì, až 
agresívnì. Hlídka Obecní policie Høensko po zjištìní to-
tožnosti obèana a dobrovolné prohlídce obsahu zavaza-
del osobu dùraznì vyzvala k odchodu z katastru obce 
smìrem domù. Obèan výzvì hlídky s výhradami upo-
slechl a odešel smìr domù. Hlídka Obecní policie Høen-
sko jej pro jistotu doprovodila ke Tøem domkùm. 

Nebezpeèný obèan tmavé pleti 

Dne 8. dubna pøedal hlídce Obecní policie Høensko nì-
mecký obèan doklady obèanky SRN. Hlídce obecní po-
licie se podaøilo osobu kontaktovat pomocí tel. èísla a 
penìženka s doklady a finanèním obnosem jí byla hlíd-
kou Obecní policie Høensko pøedána. 

Nález dokladù 

Dne 19. dubna hlídka Obecní policie Høensko øešila 
konflikt mezi místním prodejcem a nìmeckým turistou 
ohlednì nákupu zboží, kdy se nemohli dohodnout na 
prodejní cenì. Vzhledem k tomu, že se hlídce nepodaøi-
lo zjistit, a to ani za pomocí svìdkù, kdo je škùdce a 
poškozený, byla obìma dvìma uèinìna dùrazná výzva k
odchodu z místa konfliktu. Výzvì bylo uposlechnuto. 

Konflikt mezi prodejcem a nakupujícím 

Ve veèerních hodinách dne 27.dubna informoval hlídku
Obecní policie Høensko spolumajitel místního penzio-
nu, že mu byla ukradena v noèních hodinách ètyøkolka 
od penzionu, a to po zneschopnìní tøí kamer snímající 
prostor parkovištì. Krádež øeší Policie ÈR. 

Krádež ètyøkolky 

Dne 27. dubna, pùl hodiny po pracovní dobì hlídce 
Obecní policie Høensko volal místní obèan, že se po ob-
ci pohybuje obèan tmavé pleti. Osoba byla oznaèena za
možného tipaøe. Vzhledem k tomu, že hlídka Obecní 
policie Høensko mìla v dùsledku zkrácené smìny od 
obvyklé již po pracovní smìnì, nemohla tudíž zasáh-
nout. 

Telefonát po službì 

sepsal: str. Tomáš Janovec



Vážení spoluobèané, vzhledem k platnému Zákonu o ochranì osobních údajù (è. 101/2000 Sb) prosíme ty z Vás, 
aby nám to co nej-

døíve oznámili buï na obecní úøad, nebo poslali kontaktním e-mailem uvedeným na poslední stranì vydání.  
Dìkujeme. 

kteøí si nepøejí, abychom jejich jména uvádìli v našem Zpravodaji mezi jubilanty, 

-zl-

Narozeniny

Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme

v kvìtnu oslaví své jubileum naše obèanka

Oliver Ibe Mba
Petra Davis
Jarmila Marešová
Marian Nehasil
Zdeòka Èílová
Rudolf Trázník
Pavel Hruška
Miroslav Vrabec
Alena Koèková
Jiøí Barcal

narozeniny oslaví obèané

Hana Frišová

Antonín Podaný
Lucie Neumanová
Ivan Mareš
Vlasta Kratochvílová
Jana Toušová
Patrik Poch
Marie Šalmanová
David Backa
Dita Zárubová
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 26. kvìtna 2017

Co nás èeká v èervnu
dìtský polygon
koncert dechových hudeb s vystoupením mažoretek

Marie Terezie
Èeská a uherská královna, se narodila 13.5.1717, ve Vídni jako nejstarší dcera Karla VI.
a Alžbìty Kristýny Brunšvické. 12. února 1736 se provdala za Františka Štìpána. Po 
smrti svého otce nastoupila na trùn 20. øíjna 1740. Zavedla mnoho reforem. Nejznámìj-
ší bylo zavedení povinné šestileté školní docházky.  Byly vytvoøeny tereziánské katast-
ry, soupisy pùdy, domù a obyvatel, zavedena jednotná mìna (1 tolar = 2 zlaté), první pa-
pírové peníze (bankocetle) a sjednoceny míry a váhy. V roce 1751 byl vydán ohòový pa-
tent, stanovující prùlomové zásady požární ochrany. Trestní právo bylo 

sjednoceno v Roku 1773 byl zrušen jezuitský øád. Marie Te-
rezie pøivedla na svìt 16 dìtí (11 dívek, 5 chlapcù a jen 9 se dožilo dospìlosti), které je-
jich matka použila ke svým politickým cílùm. Stala se tak doslova tchýní Evropy. Zem-
øela 29.listopadu 1780 ve Vídni. Pochována byla v rodinné kapucínské kryptì ve Vídni.

v Rakousku a 
èeských zemích roce 1768. 

-zl-
zdroj: wikipedie

24.5.2017 a 31.5.2017 od: 07:00 hod.   do 18:00 hod.


