
Zpra odajv

HØENSKA a MEZNÉ

www.hrensko.cz

MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO     BØEZEN 2017
turistická chata Krümmerwandbaude - str. 5

uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, svoz nebezpeèného odpadu, Janovský trhák,
                                  a další dùležité informace pro obèany

pochod Okolím jarního Høenska - str. 6 a 7

nový pomocík - str. 2



l v o
S o o star sty

    ani se mi nechce vìøit tomu, že prakticky za ètrnáct dní zahájíme turistickou sezónu v soutìskách. Zima, která nás
do tìchto dnù èasto potrápila a zpùsobila nám i nemalé potíže, snad již definitivnì pøedala svoji vládu jaru, na které 
netrpìlivì èekáme. 

Vážení spoluobèané,

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

starosta 

Jaroslava Antonová, 
vedoucí obecního úøadu

Hodina Zemì 2017
Tato celosvìtová událost na ochranu životního prostøedí a zejména klimatu se odehraje v sobotu 25. bøezna 2017 
od 20:30 do 21:30 hodin. Tradiènì se mìsta a obce zapojují zhasnutím svìtel namíøených na památky a veøejné bu-
dovy èi omezením veøejného osvìtlení na vybraných místech. Symbolickým gestem dávají najevo, že jim ochrana 
životního prostøedí a zejména klimatu není lhostejná. V Èeské republice se k akci loni pøipojilo na 150 mìst, obcí, 
památek a dalších subjektù. Na celém svìtì to bylo na 12 000 památek ze 178 zemí. Naše obec se k této akci také
pøipojí.

    Protože letošní velikonoèní svátky pøipadají až na polovinu mìsíce dubna, rozhodli jsme se, že první turisty v 
soutìskách svezeme již ve víkendových dnech v 13. a 14. týdnu t.r. a následnì pravidelnì každý den, poèínaje Vel-
kým pátkem 14. dubna t.r.. Jsem pøesvìdèen o tom, že z naší strany jde o správný krok, který jistì pøivítají i naši 
høenští podnikatelé. 
    Z tohoto dùvodu aktivnì pracujeme na pøípravì, abychom záhy mohli lodì spustit do øeky, uzavøeme jezy a vy-
tvoøíme kvalitní  odpovídající zázemí pro pøevozníky, pokladní a výbìrèí na parkovištích. Tomu musí pøedcházet 
zpìtná pøeprava vnitøního vybavení našich pokladen, úklid cest, oprava ponièeného zábradlí a odstranìní spadlých 
stromù do koryta øeky Kamenice. 
    Bezprostøednì po zahájení turistické sezóny budete moci shlédnout zcela nová a vysoce funkèní obleèení, které 
jsme pro naše pøevozníky zakoupili, díky majiteli HUDY sportu Jindøichu Hudeèkovi pro nás za velmi dobrou cenu.
Tohoto jeho kroku a pøístupu vùèi nám si velmi vážíme, který je nepochybnì dùkazem toho, že vzájemná spoluprá-
ce podnikatele s obcí mùže být pøíkladná a vzájemnì užiteèná. 
    Ještì do zaèátku letních prázdnin chceme ukonèit rekonstrukci úložného prostoru pro naše lodì v Edmundovì 
soutìsce položením funkèní dlažby, abychom zde mohli instalovat nové lavice a stoly, nebo� stávající jsou ve velmi
zanedbaném stavu a jejich oprava by byla finanènì nároèná. 
    Od stavebního úøadu dìèínského magistrátu každým dnem oèekáváme potvrzení projektové dokumentace na vý-
stavbu pùsobivého altánu v Edmundovì soutìsce, nebo� naším pøáním je, aby tato stavba byla ukonèena ještì v jar-
ních dnech. To samé lze øíci o instalaci nových schodù u mùstku na horním pøístavišti v Edmundovì soutìsce, které
 rovnìž obnovíme novým nátìrem a položíme na nì novou pochozí plochu. 
    Jak vidíte, plány máme velké, ale reálné, nebo� finanèní situace obce ještì pøed zahájením letošní turistické sezó-
ny je velmi dobrá. To zdùrazòuji pøedevším z toho dùvodu, že za poslední léta vždy tomu tak bylo. Ve své èinnosti 
jsme si nikdy nedovolili jít do ekonomického rizika a zásadní projekty jsme realizovali pouze za pøedpokladu naší 
solventnosti. Proto jsme museli ráznì protestovat na odvysílanou relaci Èeské televize z bøezna loòského roku, o je-
jímž vývoji jsem vás opakovanì prostøednictvím našeho zpravodaje informoval. Sdìloval jsem vám, že proti ne-
pravdivým a neobjektivním informacím se bráníme soudní cestou, která se nyní po roce definitivnì uzavírá. V prù-
bìhu probíhajícího øízení byla uzavøena „Dohoda o mimosoudním smíru". Otiskujeme písemnou omluvu ÈT. 
   Ujiš�uji vás, že i do budoucna chci èinit jakékoliv potøebné právní kroky, aby vážnost naší obce vždy byla hájena. 



Níže otiskujeme písemnou omluvu Èeské televize za uvedení nepravdivých informací o naší obci 31. bøezna 2016
v poøadu Události.

 Omluvný dopis Èeské televize

-zl-
zdroj: internetová media, foto: www.aktualnì,cz

Azurové okno se zøítilo
Svìtovými médii probìhla smutná zpráva. Azurové ok-
no, nejvìtší turistická atrakce Malty, se zøítila do moøe. 
Pùsobením moøských vln Azurového moøe a eroze po
staletí narušovala základy pilíøe, který pøi velké bouøi
nevydržel, došlo k jeho zborcení a následnému zøícení 
celého masivu. Azurové okno bylo dost èasto pøirovná-
váno k naší Pravèické bránì. Bylo na nìj také zakázáno
vstupovat pod velkou pokutou (1500 €). Pravèická brá-
na je z podobného materiálu jako Azurové okno, ale ne-
ní tak narušována okolními vlivy. Podle posledních prù-
zkumù vydrží ještì nìkolik dalších století.



Vážení obèané Høenska, Mezné a Mezní Louky, 

Tìžební èinnost v lesích NP Èeské Švýcarsko v okolí 
Mezní Louky 

       dovolte mi, abych Vám pokusil vysvìtlit co se dìje ve vašem okolí na území NP Èeské Švýcarsko. Les na úze-
mí dnešního národního parku, byl v minulosti vlivem jeho hospodáøského využívání silnì pozmìnìn, a to zejména 
díky dùrazu kladenému na produkci døevní hmoty. Se vznikem národního parku pøestala být prioritou produkèní 
funkce lesa a zaèaly být upøednostòovány funkce jiné, takzvané mimoprodukèní. Jedná se pøedevším o ochranu pøí-
rody a pøírodních procesù v ní probíhajících. Aby mohly pøirozené procesy v lese probíhat, musí mu lesníci vrátit 
jeho pøirozenou podobu, odstranit geograficky a stanovištnì nepùvodní druhy tím, že èást z nich vykácí a vysadí 
druhy døevin, které jsou pùvodní. Tìžba døeva na území národního parku tedy není zcela vylouèena, je však dùleži-
tým a nenahraditelným prostøedkem pro konání pøemìn lesních ekosystémù a je pouze doèasná. 

       Pøed pracovníky národního parku tedy stojí dva velmi dùležité a rovnocenné úkoly. Prvním je odstranìní veš-
kerých geograficky nepùvodních druhù z území NP (napø. borovice vejmutovka) a druhým je radikální snížení za-
stoupení smrku ztepilého na území NP (ze souèasných 60% na cílových 30%) a jeho nahrazení pùvodními druhy 
døevin. Smrkové monokultury byly ve velkém zakládány ve 20. letech minulého století, kdy celou tehdejší støední 
Evropu postihla mnišková kalamita a vzniklé holiny byly zalesòovány smrkem, døevinou, která v relativnì krátkém
èase poskytovala kvalitní, rovné døevo vhodné pro další zpracování. Borovice vejmutovka a další geograficky ne-
pùvodní druhy byly do zdejších lesù vysazovány zejména pro jejich rychlý rùst a rychlou produkci døevní hmoty, 
bohužel tyto døeviny svou pøítomností a agresivním chováním vytlaèují domácí druhy døevin, nepøíznivì mìní che-
mismus pùdy a vytlaèují tak i bylinné druhy, jejichž existence je závislá na pøirozené druhové skladbì lesa. 

PROÈ SE KÁCÍ V NÁRODNÍM PARKU 

       Dnes, zejména v národních parcích, je na pøirozenou druhovou skladbu lesù kladen velký dùraz. Lesní spole-
èenstva složená z domácích pùvodních druhù jsou schopna odolávat tlaku biotických (hmyzí škùdci) a abiotických 
èinitelù (vítr, sníh, námraza). Ve smrkových monokulturách jsou proto zakládány malé obnovní prvky (malé pase-
ky tzv. „kotlíky"), které jsou základem budoucích lesních porostù s pøirozenou druhovou skladbou, nebo jsou lesní 
porosty proøedìny a podsazeny cílovými druhy døevin. V praxi to znamená, že na uvolnìné místo uvnitø smrkových
monokultur jsou zasazeny sazenice buku, jedle èi jiných pùvodních døevin. Tyto plochy jsou následnì rozšiøovány 
a pøedpokladem je, že bìhem následujících desetiletí budou porosty stanovištnì pùvodních druhù pøevažovat nad 
nepùvodními lesními porosty a bude tak vytvoøen základ pro samovolný vývoj lesních spoleèenstev na území ná-
rodního parku. Obdobným zpùsobem jsou pøemìòovány i lesy tvoøené geograficky nepùvodními druhy s tím rozdí-
lem, že jejich odstranìní bude postupem èasu úplné. 

       Tìžba døevní hmoty, které jste byli svìdky ve Vašem okolí, probíhala s využitím harvestorù a vyvážecích sou-
prav. Volba technologie je vždy závislá na pøístupnosti a citlivosti dané lokality a také na ekonomické výhodnosti 
jednotlivých prostøedkù. Pøi využívání jakékoliv technologie je však stále kladen dùraz na co nejnižší možné poš-
kození pùdy a okolních porostù a v pøípadì, kdy nelze škodì zabránit, je velmi dùslednì provádìna následná sana-
ce vzniklých poškození. Letošní zima nám v tomto smìru velmi pøála a práce bylo možné z vìtší èásti provádìt na 
snìhu a zmrzlé pùdì. 

PROÈ SE KÁCÍ V NÁRODNÍM PARKU 

ODVOZ DØEVA 
       Vytìžená a k silnici pøiblížená døevní hmota, byla Správou NP následnì prodávána pro další zpracování. Zde 
prosím pøijmìte mou hlubokou omluvu za komplikace a nepøíjemnosti, které jsme Vám v tomto smìru zpùsobili. 
Po upozornìní nìkterých z Vás, jsme se snažili odvoz døeva zorganizovat tak, aby Vám ve Vašem bìžném životì 
nijak nepøekážel a neomezoval Vás. Odvoz døeva od silnice na Meznou jsme se snažili provádìt v noèních hodi-
nách, kdy bylo døevo pøeváženo na parkovištì, kde Vám, jak doufám, již stojící kamiony nepøekážely. 
ZÁVÌREM 
       Není naší ambicí zmìnit druhovou skladbu lesa na 100 %, jen chceme pøírodì pomoci v tom smyslu, že sníží-
me zastoupení nepùvodních døevin, na jejich místo zasadíme døeviny pùvodní, a to v takové míøe, která již dokáže 
zajistit jejich úspìšné prosazení v jejich domovském prostøedí. Tìžební práce probíhající v lesích národního parku 
tedy v žádném pøípadì nejsou pøedmìtem zajištìní ziskù z prodeje døevní hmoty, nýbrž prostøedkem smysluplných 
pøemìn lesních porostù nevhodné druhové skladby na pøirozené, druhovì bohaté a odolné lesní ekosystémy, které 
již nebudou vyžadovat zásahy lidské ruky. Pevnì vìøím, že naše poèínání pochopíte a za pochopení Vám pøedem 
dìkuji.  Jan Drozd 



-zl-
foto archiv p. Tourka, zdroj: wikipedie

Krümmerwandbaude byl hostinec postavený na místì mlýnské chaty Grimmermühle z r. 1848 v údolí Suché Ka-
menice. Místem výstavby byl povìøen malíø Franz Stelzig a jeho tovaryš Emil Scheller. Byl u turistické cesty na 
Belveder a Rùžovou horu (Rosenberg) v nedávné minulosti otevøené. Po složitých jednáních, zejména proto, že 

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

„Údaje z automatických sèítaèù potvrzují náš dojem, že loòský rok patøil z hlediska návštìvnosti rekordním,“ øíká 
Pavel Benda, øeditel Správy národního parku Èeské Švýcarsko, a dodává: „Velký zájem návštìvníkù o národní park
nás na jedné stranì tìší, klade však i nároky udržování rovnováhy mezi cestovním ruchem a ochranou pøírody. To 
se daøí zejména díky kvalitní síti znaèených turistických cest a ohleduplnému chování naprosté vìtšiny návštìvní-
kù.“

 Turistická chata Krümmerwandbaude 

Národní park meziroènì navštívilo o 13 % více lidí

Èeské Švýcarsko, 28. 2. 2017  – V prùmìru o 13 % se loni v porovnání s rokem 2015 zvýšila návštìvnost národ-
ního parku Èeské Švýcarsko. To vyplývá z dat získaných prostøednictvím automatických sèítacích zaøízení, které 
jsou na území národního parku nainstalovány celkem na 15 lokalitách. Vysoký zájem návštìvníkù o region Èeské-
ho Švýcarska potvrzují i zdejší informaèní støediska, která rovnìž zaznamenala zvýšenou návštìvnost.

Správa národního parku nezjiš�uje pøesný po-
èet návštìvníkù národního parku, na základì 
údajù z jednotlivých sèítaèù však odhaduje, 
že jen území národního parku každoroènì nav-
štíví více než 750 tisíc turistù. Jedná se o mini-
malistický odhad, pouze pro území národního 
parku Èeské Švýcarsko, provedený na základì
dat z 15 automatických sèítaèù návštìvnosti. 
Reálná návštìvnost turistické destinace Èeské 
Švýcarsko (která zahrnuje také území CHKO 
Labské pískovce) je pravdìpodobnì výraznì 
vyšší. V pøepoètu na rozlohu národního parku,
která èiní 80 km2, pøipadá každoroènì zhruba 
9375 návštìvníkù na kilometr ètvereèní. Tra-
diènì nejnavštìvovanìjšími místy v národním
 parku jsou Pravèická brána a soutìsky Kame-
nice, lidé však stále více objevují také oblasti 
Jetøichovicka a Krásnolipska.

musel doložit èistotu vody, dostal Franz Stelzig 
kýženou  licenci. Krümmerwandbaude byl otev-
øen v pátek pøed Letnicemi 14.06.1929. V roce 
1933 by mohla být rozšíøena plocha na 24 metrù
ètvereèních. Protože byl postaven ve stínu, bylo 
obvykle po 14. hodinì svíceno petrolejovými 
lampami. Pivo bylo dováženo koèáry v sudech
z pivovaru Konstantina Richtera z Podmokel v 
Dìèínì. Limonáda byla od firmy Scholz z Dìèí-
na. Vše ostatní dovážela Marie Stelzigová na tra-
kaøi. Marie a Franz Stelzigovi provozovali hosti-
nec až do roku 1945, kdy byl pohranièní policí 
stržen. Dnes jsou zde jen zbytky základù a nápis
na skále. Málokdo z kolemjdoucích turistù si to-
hoto místa všimne. Kolem tohoto bývalého hos-
tince vedla i trasa letošního pochodu Okolím jar-
ního Høenska.



39. roèník pochodu Okolím jarního Høenska
V sobotu 4.3.2017 se konal již 39. roèník pochodu Oko-
lím jarního Høenska poøádaného v mezinárodním pro-
gramu INTERREG VA na místa èastých zásahù jednotek 
IZS. Od rána panovalo krásné sluneèné poèasí, které sli-
bovalo nádherný den. Dlouho pøed devátou hodinou se 
scházeli úèastníci pochodu, aby se vèas zaregistrovali. 

Každý po vyplnìní pøihlášky dostal orientaèní mapu s 
èíslem, které sloužilo ke kontrole absolvování trasy. 

Pøesnì v 9.00 hodin starosta dobrovolných hasièù Stani-
slav Køížek všechny pochodníky pøivítal, seznámil je s
trasou pochodu, vlastním znaèením, kontrolami, udìlil 
nìkolik potøebných rad i kvùli bezpeènosti a popøál pøí-

jemný den a dobrou náladu pøi jarním pochodu. Potom 
se vypravili první úèastníci na pochod. Již první èást 

byla nejnároènìjší místo trasy a zároveò jediné místo, 
kde se šlo do kopce. Vystoupat nejdøíve po kovových 
schodech na Labskou vyhlídku nad obecním úøadem. 

Pak po žluté dále smìrem k Bušerandì a na Janov, kde 
byla první kontrola. Odtud se pokraèovalo dále po 
zvláštním znaèení do chatové osady Nový svìt ke kou-
pališti. U nìj si nìkteøí chvíli posedìli a odpoèívali na 
slunci. Pokraèovali potom na silnici a po ní dále do Ar-
noltic, kde prošli kolem zahrad, kde byly již rozkvetlé
první jarní kvìty snìženek. Byl to nádherný pohled na 
to množství bílých kvìtù kolem.



Na návsi, nedaleko kostela je již oèekávali hasièi z Lab-
ské Stránì, kteøí potvrdili prùchod touto druhou kontro-
lou. Navíc také pomáhli našim hasièùm se zabezpeèe-

šených úèastníkù, kteøí zde byli poprvé a jejich slova 
„bylo to nádherné, pøíští rok pøijdu znovu" hovoøila za 
vše. Nìkteøí se zvìènili i svým podìkováním do knihy 
pochodù. -zl-

ním pochodu. Pak následovala poslední èást trasy, která 
byla nejkrásnejší - údolí Suché Kamenice. Za nádherné-
ho sluneèného poèasí za rozcestníkem byly k vidìní 
hluboké strže. Nìkomu pøi pohledu do nich mohl i bì-

hat mráz po zádech. Na nìkolika místech, kam nesvítilo
slunce, byly vidìt ještì zbytky ledopádù a poslední hro-
mádky snìhu. Meandry Suché Kamenice letos po zimì 

mají i dost vody a tak chùze podél nich byla nádherná, 
ale zároveò i nároèná. Na konci údolí za ústím Suché 
Kamenice èekala na nábreží poslední, tajná kontrola. 

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

receptu. Po obèerstvení zbývalo ještì dokonèit poslední 
èást ze sedmnáctikilometrové trasy, a to na hasièskou 
zbrojnici, kde každý úèastník obdržel po pøedložení ori-
entaèní mapky s potvrzenými prùchody kontrolami 
pamìtní list o absolvování pochodu. Bylo mnoho nad-





HØENSKO

V sobotu 8. dubna 2017

POZOR NA ZMÌNU ÈASÙ!!!
Tentokrát se zaèíná na nábøeží u autobusové zastávky

ve Høensku døíve, než loni!!!
Pøibyla zastávka u sbìrného dvora obce na nábøeží

a konèí se na Mezní Louce



OBECNÍ POLICIE
 Z bloku obecní policie Høensko za únor 2017

Tam sníh nepatøí 

Dne 4. února hlídka Obecní policie Høensko uèinila 
stánkovým prodejcùm v obci Høensko nìkolik výzev k 
ztlumení reprodukované hudby a posunutí vystavované-
ho zboží na únosnou mez tak, aby nezasahovalo do pro-
filu vozovky komunikace vnitøního Høenska. Prùjezd-
nost komunikace byla bez závad. 

Narušování veøejného poøádku 

Dne 5. února požádala o pomoc hlídku Obecní policie 
Høensko místní obèanka ve vìci mrtvé koèky, která le-
žela v blízkosti domu è.p. 105. Hlídka OP koèku uložila
do igelitového pytle za dodržení všech hygienických 
norem a odvezla ji do sbìrného dvora Veterinární sta-
nice v Dìèínì. 

Mrtvé zvíøe 

Dne 1. února hlídka Obecní policie Høensko po celou 
smìnu dohlížela na úklid snìhu ze strany vietnamských
prodejcù z okolí prodejních stánkù, když mìli tendenci 
sníh hrnout do støedu místní komunikace vnitøního 
Høenska, což je nepøípustné. V nìkolika pøípadech hlíd-
ka Obecní policie Høensko uèinila výzvu prodejcùm k 
øádnému odstranìní snìhu z profilu vozovky. Výzvì 
hlídky OP bylo uposlechnuto. 

Dne 11. února hlídka Obecní policie Høensko zjistila, že 
se v místì nábøeží pohybuje smeèka dvou psù, kteøí se 
snaží napadat okolo chodící turisty. Hlídka OP Høensko 
kontaktovala syna majitelky psù a ten je zahnal domù. 
Zároveò byl mladík pouèen, jak mají být psi zajištìní 
proti možnému útìku. Tímto byli turisté ochránìni od 
pøípadného útoku ze strany psù. 

Majitelka si neuhlídala smeèku psù 

sepsal: str. Tomáš Janovec

Dne 9. února oznámil místní obèan hlídce Obecní poli-
cie Høensko, že mu byly z jeho osobního vozu pøes noc 
ukradeny registraèní znaèky. Vzhledem k tomu, že by 
mohly býti zneužity k trestné èinosti bylo oznamovateli
doporuèeno krádež R.Z. nahlásit na linku 158 k pátrání 
po pachateli. 

Krádež registraèních znaèek 

Dne 14. února hlídka Obecní policie Høensko pøi pìší ob-
chùzce zjistila, že je v øece Kamenici uhynulá volavka. 
Za pomocí zamìstnance obce Høensko byla volavka vylo-
vena a odvezena do sbìrného dvora Veterinární stanice v 
Dìèínì. 

Uhynulá volavka 

Dne 9. února požádala o pomoc hlídku Obecní policie 
Høensko místní obèanka ve vìci, kdy si její vnuk bez 
svolení pùjèil osobní vùz WW Caddy a odjel s ním spo-
lu s kamarádem neznámo kam. Hlídka OP doporuèila 
místní obèance událost nahlásit na linku 158. 

Vùz si pùjèil bez svolení majitele 

Dne 9. února v dopoledních hodinách hlídka Obecní po-
licie Høensko zjistila, že v místì nábøeží u èísla popisné-
ho 92 pracovníci pálí døevní hmotu s velkým zakouøe-
ním okolí. Na místì byl kontaktován pøedák pracovníkù
a ten byl hlídkou OP pouèen, že takovéto zhoršení ži-
votního prostøedí je nepøípustné a hlídka jej vyzvala k 
okamžitému ukonèení pálení odpadu. Výzvì bylo upos-
lechnuto. 

Zhoršení životního prostøedí 

Dne 14. února hlídka Obecní policie Høensko obdržela 
telefonát ve vìci sražené srny na vozovce ve smìru na 
Dìèín. O následnou likvidaci pøekážky silnièního provo-
zu z vozovky byl požádán revírník z pøíslušného místa.  

Sražená srna 

Dne 17. února byla požádána hlídka Obecní policie Høen-
sko o pomoc ve vìci osoby, která skáèe do cesty pøed je-
doucí vozidla, jejichž øidièi museli intenzívnì brzdit. 
Hlídka se na místo pøesunula za pomocí výstražného 
zvukového a svìtelného zaøízení a na místì zjistila, že se
jedná o opilého nìmeckého turistu, který své poèínání 
nedovedl vysvìtlit. Hlídka OP doporuèila osobì návrat 
domù do SRN. Výzvì hlídce OP bylo uposlechnuto. 

Turista kaskadér pod vlivem 



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 bøeznu oslaví své jubileum naši obèané

Jana Køížková
Ivana Stárková
Renata Bohatá
Jozef Køivák
Nicol Neumanová
Ilona Zdeòková
Matìj Prokop
Kristina Herainová

narozeniny oslaví obèané

Miroslav Dvoøák, Otto Hlaváèek
Vlastimil Paèák
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DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 28. bøezna 2017

Elektro práce s vysokozdvižnou plošinou

Procházka údolím Janovského potoka, Suché Kamenice a prohlídka Soutìsek nás pøesvìdèila, že za krásou ledopá-
dù a divoké pøírody není tøeba jezdit nikam daleko. Pøíroda nám po nìkolika letech opìt ukázala, co umí vytvoøit.

Strážce Edmundovy soutìsky Kameníèek

Provoz v Soutìskách zaèíná letos døíve, než tradiènì o Velikonocích. 
První návštìvníky pøevezeme o víkendech 1. a 2. dubna 2017, 

potom 8. a 9. dubna 2017  a od 14. dubna 2017 již každodennì.

Zahájení turistické sezóny 2017 v Soutìskách

Vladimír Zdenìk, Mezná 69
nabízí práce elektro 

a práce s vysokozdvižnou plošinou
informace na tel. èísle 602 326 070


