
Zpra odajv

HØENSKA a MEZNÉ

www.hrensko.cz

MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO  KVÌTEN 2016 èarodìjnice na Mezné - str. 10

zahájení turistické sezóny - str. 4

novoroèní jízda - str. 9

v Edmundovì soutìsce

norná stìna na Labi - str. 6 a 7

pøedsilvestrovské Høensko

Obec Høensko

svoz nebezpeèného odpadu - str. 5

uvnitø Zpravodaje: zpráva obecní policie, a další



o s t
Slov  taros y

     nacházíme se na poèátku mìsíce kvìtna, kdy chceme spoleènì bilancovat uplynulý mìsíc, který obec po ekono-
mické stránce nemùže považovat za zdaøilý. Na tomto zjištìní má jistì vliv nepøíznivé poèasí, které radikálním zpù-
sobem odrazovalo turisty, aby pøijíždìli do našich soutìsek. Pøesto cestu do nich našlo 14 302 návštìvníkù. 

Vážení spoluobèané,

     Nepochybnì jako vy jsem pøesvìdèen o tom, že nás již èeká pøíznivé poèasí, bez deštì a místy polétavých snì-
hových vloèek. 
     Chci vám sdìlit, že oprava zábradlí od dolního pøístavištì v Edmundovì soutìsce až k penzionu „Soutìsky" je 
dokonèena a pøístupové cesty opraveny. Již v tomto mìsíci bude vybudováno zcela nové pøístøeší u horního pøísta-
vištì v Edmundovì soutìsce, tak jak tomu bylo již za Edmunda Clary-Aldringena. 
     V minulém èísle našeho zpravodaje jsem vás informoval o vysoce neobjektivní zprávì Èeské televize ze dne 
31. bøezna 2016, která ve svých hlavních veèerních zprávách Obec Høensko oznaèila jako jednu z nejvíce zadluže-
ných obcí v Èeské republice. Tehdy jsem vám také sdìlil, jaké opatøení prakticky okamžitì po tomto vysílání jsem 
uèinil. Již nyní pøílohou tohoto mého pøíspìvku je omluvná zpráva Pavla Cypricha, redaktora ekonomické redakce 



  

okrajovou a nedostateènou. Až se vám dostane do rukou tento kvìtnový zpravodaj, bude øeditel Èeské televize èíst 
oficiální stížnost na nepravdivou zprávu ze dne 31. bøezna 2016 týkající se ekonomické situace Høenska. Až v sou-
èasné dobì radnice obdržela potvrzení Èeské národní banky Praha, Finanèního úøadu pro Ústecký kraj, pracovištì 
Dìèín, že obec nemá žádné finanèní závazky, daòové nedoplatky a neuhrazené závazky vùèi Komerèní bance Dì-
èín, vzniklé v souvislosti s nákupem nových lodí užívaných v našich soutìskách. Navíc v tìchto dnech realizovaný 
audit Krajského úøadu v Ústí nad Labem hodnotil naše hospodaøení jako pøíkladné a bez jakýchkoliv závad. Nepo-
chybnì nelze hovoøit o „znaèné zadluženosti obce" v dobì vysílání nepravdivé zprávy Èeské televize, nebo� ke dni 
31. bøezna 2016 jsme mìli na úètech 2.325.809,- Kè a na devizovém úètu 1.060.504,- Kè (po pøepoètu EURA), cel-
kem tedy 3.386.313,- Kè. Již z tìchto èísel je patrno, že mùžeme hovoøit o silné ekonomické stabilitì obce a jejím 
vyváženém hospodaøení, bez jediného finanèního závazku vùèi jakémukoliv subjektu, tedy jak fyzické osobì, tak 
právnické osobì. Jistì mi dáte za pravdu, že již z výše uvedených dùvodù se musíme vùèi Èeské televizi radikálnì 
postavit a žádat minimálnì o omluvu. 

Èeské televize ze dne 7. dubna 2016. Tuto omluvu spolu s názorem celého zastupitelstva jsme vyhodnotili jako 

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

starosta 

Jaroslava Antonová, vedoucí obecního úøadu

Pøání k jubileu

V minulém mìsíci oslavili svá životní jubilea naši spoluobèané Jarmila Parohová a Josef Èerný. Na obecním úøadì 
je pøijal starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek. Popøál jim hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti a pøedal dárkové koše.

-------------------------------------------------------------------

Oprava pomníku na Mezné

Obec se nestará jen o soutìsky, ale kromì ostatního také o pomník padlým na Mezné. Pracovníci obecního úøadu
vymìnili u jedné z desek se jmény za nové.zkorodované šrouby 
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V sobotu 23. dubna se konalo slavnostní zahájení turis-
tické sezóny 2016. Letos se tato akce opìt vrátila podle
rozhodnutí vedení obce k tradici, a to do v Edmundovy
soutìsky. 

 ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY

a ani pøedpovìï, která nebyla moc pøíznivá. Poèasí se 
však umoudøilo. Starosta obce JUDr. Zdenìk Pánek 
všechny pøivítal a v nìkolika vìtách je seznámil s tím, 

kou sezónu. Nejvíce využívaným místem bylo ohništì, 
kde si každý mohl opéci špekáèky. Mimo to bylo pro 
pøítomné pøipraveno i nìco teplého pro zahøátí.

Také srubová stavba byla v zájmu pozornosti. Mnozí 
se podívali na stálou expozici k soutìskám. Zaujaly je 

-zl-

Pøed tøináctou hodinou se již zaèali scházet první úèast-
níci, které neodradilo poèasí v týdnu, který pøedcházel,

exponáty zde instalované. Srubová stavba a prostøedí ko-
lem ní prošlo v pøedcházejících letech rekonstrukcí. Bylo
by škoda toho nevyužít pro zahájení sezóny, když právì 
Edmundova soutìska je jedno z nejnavštìvovanìjších 
míst v okolí Høenska. 

co bylo v Soutìskách loni udìláno. Poté popøál všem 
pøíjemné prožití dne a slavnostnì zahájil letošní turistic-



V sobotu 2. dubna dopoledne se konal ve spolupráci s Tech-
nickými službami Dìèín a.s. každoroèní jarní svoz nebezpeè-
ného a objemného odpadu.  Letos byl zachován stejný smìr 
svozu jako v loòském roce. Zaèínalo se i ve stejný èas. Zaèá-
tek byl na labském nábøeží u autobusové zastávky. Potom se
kolona zastavila u skládkové ohrady. Byla zde lednice a proti

Svoz nebezpeèného odpadu

Tentokrát zde bylo odpadu o hodnì více, než minule a opìt i
hodnì pneumatik, jako by se všichni domluvili. Mezi odpa-

již smìrem na Meznou. Zde již na nì nedoèkavì èekali míst-
ní obèané a chalupáøi.

 loòskému roku hodnì pneumatik. Jak je vidìt na fotografiích,
 k jejich nakládání je potøeba i dost síly a zruènosti.

Z nábøeží kolona pokraèovala na Høensko støed, kde byla dal-
ší zastávka. Také tady nebylo odpadu málo. Pøi svozu asisto-
vala obecní policie, která dohlížela na dodržování dopravních
pøedpisù a usmìròovala provoz, aby nedošlo k nehodì. Ze 
Høenska støed pokraèovala kolona na Horní Høensko a potom

-zl-
foto Jaroslava Antonová

zvládnout. jezd zpìt na Mezní Louku,
kde bylo také hodnì odpadu. Další svoz bude na podzim.

Potom  následoval pøe

dem byla i spousta matrací. Nakládání tentokrát trvalo déle, 
než se pøedpokládalo. Ale s pøièinìním všech se podaøilo vše



Zahájení provozu havarijního profilu Høensko

Z èinnosti hasièù

Ve spolupráci s Mezinárodní komisí pro ochranu Labe a Hasièským záchranným sborem Ústeckého kraje probìhlo
ve ètvrtek 28. dubna 2016 od 13 hodin oficiální zahájení provozu havarijního profilu Høensko. Slavnostní akt se us-
kuteènil za úèasti prezidenta Mezinárodní komise pro ochranu Labe, pana Dr. Wendenburga, které svolal generální
øeditel Povodí Labe Ing. Marián Šebesta. Za Obec Høensko se této akce zúèastnil starosta JUDr. Zdenìk Pánek.



Záchrana horolezce na Labské Stráni
Labská Stráò 3.4.2016 - Jednotky profesionálních hasièù ze stanice Dìèín, dobrovolné jednotky Høensko a Labská 
Stráò zasahovaly v nedìli, krátce pøed druhou hodinou odpolední u záchrany horolezce z ledové stìny, poblíž Bel-
vedéru. ,,Lezec po pádu zùstal viset v jištìní na skalní øímse, odkud ho na zem, ještì pøed našim pøíjezdem dopravil
jeden z našich nejlepších horolezcù, høenský rodák Jindøich Hudeèek, který se nacházel poblíž místa události," 
uvedl jeden ze zasahujících dobrovolných hasièù. 

Publikováno z www.edecinsko.cz
foto SDH Høensko

 Zranìný horolezec byl následnì leteckou záchrankou z Ústí nad Labem transportován do nemocnice 

Studie a posuzování variantních øešení, která hledala nejvhodnìjší studie a posuzování variantních øešení, která hle-
dala nejvhodnìjší lokalitu a konstrukèní øešení stavby. Na základì rozboru podmínek byl jako nejvhodnìjší vybrán
profil pod ústím Suché Kamenice, kde byly provedeny terénní úpravy sjezdu k Labi a bøehových partií, osazení vá-
zacích prvkù na èeské stranì a za podpory Vodního a plavebního úøadu v Drážïanech také na nìmecké stranì. Sou-
èástí materiálového vybavení je 270 m norných stìn vèetnì pøíslušenství, olejové sbìraèe a olejové separátory s 
pøíslušenstvím, nádoby na uložení závadných látek, elektrocentrála a pøívìsný vozík s nástavbou pro transport vy-
bavení. Náklady na vybudování havarijního profilu vèetnì materiálového vybavení èinily cca 5,3 mil. Kè.

-zl-
zdroj informací: www.pla.cz , foto OÚ Høensko



OBECNÍ POLICIE
 Z bloku obecní policie Høensko za období od 27. bøezna 2016 do 27. dubna 2016 

Žena na øímse

Dne 2. dubna pøi kontrole Meztní Louky bylo zjištìno, 
že veøejné osvìtlení v této èásti obce stále svítí a nevy-
píná se. Závada byla nahlášena firmì. Zdenìk z Mezné 
a oprava byla provedena do jedné hodiny. Závad na ve-
øejném osvìtlení, a to hlavnì ve Høensku bylo v tomto 
mìsíci zjištìno nìkolik. Hlásí je obèané bydlící v tìchto 
úsecích a operativnì pøes firmu Zdenìk se zajiš�uje je-
jich oprava.  

V okolí domu è.p. 26 byl hlídkou zjištìn znaèný nepoøá-
dek. Dokonce se jednalo i o nebezpeèný odpad, který 
byl poházený pod nádoby s okrasnými stromky. Nájem-
nice vietnamské národnosti, která v tomto domku již 
delší dobu žije byla hlídkou Obecní policie vyzvána k 
úklidu a odvozu nebezpeèného odpadu, který byl v mís-
tì zjištìn. Ani v termínu, který s ní byl domluven neby-
la schopna okolí domku zkulturnit. Proto musel být 
hlídkou OP vyzván majitel domu pan Š., aby vše uvedl 
do normálního stavu. Pan Š. provedl úklid od nejhorší-
ho, protože mu na odpad nestaèil ani pøívìsný vozík za 
auto, postupnì odváží a likviduje nepoøádek v okolí 
zpùsobený jeho nájemnicí.  

Nepoøádek

Dne 1. dubna hlídce Obecní policie Høensko opoždìnì 
nahlásila místní obèanka událost, která se odehrála mi-
nulý den v obci. Její manžel sundával z øímsy domu u 
státní hranice mladou vietnamskou ženu, která visela 
na øímse a nemohla nahoru, ani dolù. Muž ženì pomohl
z nebezpeèné situace tak, že nedošlo k žádnému zranìní.
Tento odvážný muž však nechce být jmenován. Obecní 
policie zpìtnì provìøovala, zda se náhodou nejednalo o 
úmysl ženy vyskoèit z okna. Podáním vysvìtlení její 
matky k celé události bylo zjištìno, že její dcera pøišla 
od lékaøe, který jí øekl, že má silnou virózu a musí mít 
klid na lùžku. Matka tedy dceru doma uzamkla a ta pøi 
pokusu o útìk z domu skonèila zavìšená na øímse. 

Dne 3. dubna na komunikaci mezi Høenskem a Mezní 
Loukou u odboèky k lanovce na Pravèickou bránu si 
zaparkovalo svoje vozidlo v zákazu parkování hned pìt
milovníkù pøírody. Jelikož se øidièi nepohybovali v blíz-
kosti svých vozidel, byla na všechny vozy namontová-
na blokovací zaøízení. Po zjištìní totožnosti øidièù byli 
všichni øešeni blokovou pokutou zaplacenou na místì. 
Hlavnì, že se jim líbily krásy zdejší pøírody. 

Pøi kontrole obce 9 dubna v 16:30 hod. bylo na soukro-
mé odstavné ploše vedle restaurace Falk zjištìno vozid-
lo Mercdes karavan bílé barvy, které pøi otáèení škráblo
zde stojící vozidlo turisty, který byl ubytován v restau-
raci Falk a momentálnì byl na výletì. Hlídka OP pro 
poškozeného zajistila a zdokumentovala rozsah poško-
zení a následnì byla poškozenému pøedána totožnost
škùdce. 

Dne 3. dubna pøi kontrole vnitøního Høenska bylo zjištì-
no vozidlo jedoucí v protismìru na jednosmìrné komu-
nikaci. Za nerespektování zákazové znaèky B2 byl pøe-
stupek s øidièem øešen blokovou pokutou zaplacenou na
místì. 

Jízda v protismìru

Poškození vozidla

Stále svítí

Pøi kontrole Mezní Louky bylo zjištìno, že zde dochází
ke zneèištìní vozovky odbagrovanou hlínou ze stavby. 
Hlínu odvážela fa. Trojan nákladními vozidly. S pracov-
níky stavby bylo domluveno, že vždy za každým vozid-
lem hlínu seberou lopatou. Po ukonèení práce v 16: 00 
bude komunikace spláchnuta proudem vody. OP prove-
dla kontrolu v odpoledních hodinách a vše bylo dle do-
hody a bez závad. 

Zneèištìní vozovky

Dne 12. dubna v odpoledních hodinách požádala o po-
moc obsluha parkovištì WC sl. Tereza a to ve vìci turis-
ty, který si øádnì nezajisti svoje vozidlo. Vozidlo se sa-
movolnì rozjelo ve smìru k Labi, kde se zastavilo na 
komunikaci 1. tø. ve smìru na Dìèín. Spoleènými silami
a za pomoci pracovníkù ze stavby byl vùz vystrkán z 
frekventované vozovky zpìt na parkovištì. Ke zranìní 
osob, ani hmotné škodì naštìstí nedošlo. (viz. foto) 

Terezce ujelo auto

Tentýž den ve 13:30 hod. byl sirénou na obecním úøadì
vyhlášen výjezd jednotky SDH ke zranìné osobì v tìž-
ko pøístupném terénu pod Belvedérem. Pøi výjezdu hasi-
èù zajiš�ovala obecní policie zelenou vlnu na frekvento-
vané køižovatce u OÚ. 

Turisté, co mají rádi pøírodu



OBECNÍ POLICIE
 Z bloku obecní policie Høensko za období od 27. bøezna 2016 do 27. dubna 2016 

Dne16. dubna v 16:15 hod. se v prostoru nábøeží udìla-
lo nevolno ženì staršího vìku z Mostu. Pravdìpodobnì 
se jednalo o žluèníkový záchvat. Žena byla v doprovodu
manžela a dcery. Pøes linku 155 byla ženì pøivolána RZ
služba, která jí po prvotním ošetøení odvezla k hospita-
lizaci do nemocnice v Dìèínì.  

Dne 19. dubna pøi kontrole silnice 1. tø. ve smìru na Dì-
èín bylo zjištìno, že neznámý pachatel založil pár metrù
za katastrem obce Høensko tìsnì u silnice nepovolenou 
skládku v podobì ètyø pohozených pneumatik. Dále by-
lo zjištìno, že v blízkosti podniku Rio na komunikaci 
leží pøejetá divoká kachna, která svojí polohou ohrožuje
úèastníky silnièního provozu. Hlídka obecní policie kon-
taktovala pohotovostní èetu SÚS, která do hodiny pneu-
matiky odklidila a kachnu odvezla k odborné likvidaci. 

Pneumatiky

Dne 23.dubna ve 13:00 hod. požádal o pomoc vietnam-
ský prodejce z kamenného obchodu ve vnitøním Høens-
ku. Hlídka obecní policie øešila pøípad ukradeného kar-
tonu cigaret, kterého se mìla dopustit žena ze SRN. 
Vzhledem k tomu, že krádež cigaret se na kamerovém 
záznamu nepotvrdila, byla žena propuštìna bez sankce. 

Dne 20. dubna bylo zjištìno, že je odkrytý el. rozvadìè 
v prostoru nábøeží u domu è.p. 10. Jelikož se nejednalo 
o žádné poškození, hlídka kryt rozvadìèe namontovala 
zpìt tak, aby byl znemožnìn volný pøístup do el. rozvo-
du a nehrozilo zde nebezpeèí zranìní el. proudem. 

Elektrický rozvadìè

Dne 22. dubna pøi kontrole nábøeží zjistila hlídka OP za 
døevìnými stánky vedle objektù pana B. doslova ekolo-
gicko - hygienickou bombu. Prostor za døevìnými stán-
ky je napìchován do výše témìø jednoho metru odpa-
dem a rùzným harampádím. Pøi požádání o vysvìtlení 
souèasných obyvatel polodøevìného domu s terasou by-
lo zjištìno, že ještì pøed pár mìsíci byl celý prostor èis-
tý. O tomto neutìšeném stavu byl okamžitì informován
majitel objektu pan B. a ten slíbil zjednat nápravu ve

 
spolupráci se svojí dcerou, které prý v souèasné dobì 
objekt patøí. Z místa bylo poøízeno dokumentaèní foto. 

Co dokáže vytvoøit jeden ...

Krádež cigaret

Nevolnost

Ve vnitøním Høensku se v poslední dobì zaèala ozývat 
silná reprodukovaná hudba, kterou se snaží vietnamští 
prodejci upoutat na sebe pozornost kolemjdoucích turis-
tù. Tato hlasitá hudba však obtìžuje zde žijící obèany a 
na OP již bylo pøijato nìkolik upozornìní na tento neš-
var. Hlídka OP vyzvala tøi prodejce, kteøí produkují sil-
nou reprodukovanou hudbu k jejímu stišení. Výzvy bylo
uposlechnuto. 

Hlasitá hudba
sepsal: str. Tomáš Janovec

Letos uplynulo 15 let od doby, kdy vstoupil v platnost 
zákon o obecní policii. Obecní policie v Èeské republi-
ce je orgánem obce, který zabezpeèuje místní záležitosti
veøejného poøádku v rámci pùsobnosti obce a plní další 
úkoly stanovené zákonem. Postavení obecní policie vy-
mezuje zákon è. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znì-
ní pozdìjších pøedpisù. Obecní policii zøizuje a zrušuje 
zastupitelstvo obce obecnì závaznou vyhláškou. Pùsob-
nost obecní policie vykonávají strážníci, kteøí jsou v 
pracovním pomìru k obci. Ve Høensku byla obecní po-
licie zøízena 28. èervna 1995.

VÝROÈÍ OBECNÍ POLICIE

-zl- 



 Èarodìjnice  na Mezné
V sobotu 30. dubna jsme se sešli již v 10 hodin u „Kulturáku" na Mezné, abychom pøipravili veèerní plánovaný 
odlet jedné z místních èarodìjnic do vesmírných dálav. Èarodìjnici pøipravila k odletu ètveøice místních známých 
„ mladých paní"  Maruška, Alena, Helena a Rùžena. Pøítomní „chlapci„ a nebylo jich mnoho, pøinesli z „Veteriny"
ke „Kulturáku" uskladnìné lavice, stoly a lavièky. A pozor, veliká zmìna. Nejdøíve bylo nutné postavit velký stan 
zakoupený pro tyto pøíležitosti vedením Høenska. K nìmu byl pøistaven i zapùjèený menší stan. 

Teprve pak bylo možné rozmístit výše uvedený nábytek. Byla postavena odpalovací rampa pro èarodìjnici, ze smr-
kových vìtví zhotoven vìnec na májku, a ta po znaèném vypìtí, bylo nás málo, byla vztyèena na obvyklém místì. 

V pozdním odpoledni, v 17.30 se zaèali scházet místní obèané vèetnì chalupáøù, aby spoleènì oslavili tento svátek, 
který zahájil za doprovodu kapely „ Dìti výèepu" pøedseda osadního výboru. V 19 hodin byl proveden slavnostní 
„odstøel" èarodìjnice do nekoneèna a veèer pokraèoval spoleènou zábavou, výmìnou zkušeností, popíjením. Zába-
vu velmi zvedl pøíjezd „ pojízdného baru" pana Jana Havla, vèetnì pikantního vuøtgulášku a škvarkové pomazánky
jeho ženy Alenky. Díky. I když se nás nesešlo tolik, jako v minulých letech, veèer rychle ubíhal. Zábava na závìr 
vyvrcholila spoleèným zpìvem za doprovodu kapely, která se opìt pøedvedla v nejlepším svìtle. Tìšíme se na naše 
další setkání, nejbližší pøedpokládáme 2. èervence Vítání léta. V nedìli dopoledne pak pøítomní dobrovolníci uved-
li zastávku „Kulturák" do pùvodního stavu.

-jh-

Na závìr dìkuji všem sponzorùm, kteøí se na akci podíleli,  Bc. Robertu Marešovi za døíví na odpalovací rampu 
èarodìjnice a májku, penzionu Na Vyhlídce  Romanu Pluháèkovi za obèerstvení, øeznictví Romana Basla za vuøty. 
Podìkování si zaslouží všichni dobrovolníci, kteøí stìhovali a rozebírali stany a nábytek. 



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 náš obèan

Hana Frišová
Petra Davis
Jarmila Marešová
Marian Nehasil
Zdeòka Èílová
Rudolf Trázník
Pavel Hruška
Miroslav Vrabec

narozeniny oslaví obèané

Jiøí Barcal

Alena Koèková
Antonín Podaný
Lucie Lhotáková
Ivan Mareš
Vlasta Kratochvílová
Jana Toušová
David Backa
Dita Zárubová
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Co nás èeká v èervnu
dìtský polygon
koncert dechových hudeb s vystoupením mažoretek

Výroèí 700 let od narození Karla IV.
Karel IV. se narodil 14.kvìtna 1316. Jeho otcem byl Jan Lucemburský a matka Eliška Pøemyslovna. 30.5. 1316 byl
v kostele sv. Víta pokøtìn za pøítomnosti celého královského dvora. Pøi køtu mu bylo dáno jméno èeského patrona, 
Václav. Mìl od obou rodièù celkem 6 sourozencù. Markéta , Jitka - Bona, Pøemysl Otakar, Jan Jindøich, Anna,
Eliška. Manželky KARLA IV. 1. Markéta Blanka z Valois (13161.8.1348), 2. Anna Falcká (26.9.13292.2.1353),
3. Anna Svídnická (133911.7.1362), 4. Eliška Pomoøanská (134714.2.1393).

Jak ten èas letí .....
Letos je tomu 100 let, co byl v èeských zemích bìhem první svìtové války v roce 1916, tedy v dobì Rakouska-
Uherska, poprvé zaveden letní èas - konkrétnì od 30. dubna do 1. øíjna. V prùbìhu první svìtové války byl letní 
èas sice poprvé zaøazen, ale po jejím skonèení byl v tehdejším Èeskoslovensku zrušen stejnì jako v dalších ze-
mích kromì Ruska. S druhou svìtovou válkou byl letní èas znovu zaveden, ale opìt byl v roce 1950 zrušen. Od 
1. prosince 1946 do 23. února 1947 byl v Èeskoslovensku aplikován tzv. zimní èas, kdy byly hodiny posunuté 
o hodinu dozadu. Jednalo se o svìtový unikát, nikde jinde nic takového nemìli. Nepøetržitì byl v Èeskosloven-
sku letní èas zaveden v roce 1979. Pozdìji se ustálilo pravidlo, podle kterého se na letní èas pøecházelo poslední
bøeznový víkend, v noci ze soboty na nedìli, a zpìt poslední záøijový víkend. -zl-

zdroj: wikipedie

Seznam hradù, které Karel IV. nechal postavit 
1  KARLŠTEJN  postaven 134855 k uložení a ochranì øíšských korunovaèních 
klenotù 
2  KAŠPERK (Karlsberg)  založen 1356 
3  RADYNÌ (Karlskrone)  založen kolem 1360 
4  HRÁDEK U PURKARCE (Karlshaus)  první zmínka je z r. 1357 
5  KUNŽVALD  prvnì se pøipomíná 1359 
6  TEPENEC (Karlsburg)  v roce 1340 koupil Karel IV. horu Tepenec a na ní 
nechal postavit, dnes už zaniklý, hrad 
7  LAUF  na øíšské cestì mezi Prahou a Norimberkem v Horní Falci koupil r. 1353
 od Wittelsbachù území, kde nechal postavit na místì zøícené pevnosti hrad Lauf. 
Nedávno tam pod omítkou objevili 112 èeských erbù. 
8  MONTE CARLO  založen r. 1333 v Itálii nedaleko mìsta Lucca 
9  KARLSFRIED  založen r. 1357 na cestì Èechy-Žitava-Lužice. Dnes by zanik-
lý hrad ležel na území Nìmecka u Žitavy. 
Nejoblíbenìjší èeský panovník zemøel v sobotu 29.11. 1378, Je pochován v chrá-
mu Sv, Víta v Praze.

 Karel IV. je vìtšinou prezentovaný jako zbožný, bezkonfliktní panovník, sbírající ostatky svatých. Z jeho díla se,
 ale mùžeme doèíst, že se choval jako pravý støedovìký rytíø; drsný, rozhodný a stateèný. Umìl se postavit do èela 
vojska proti nepøíteli s meèem v ruce. 


