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Městské kulturní středisko Hodkovice nad Mohelkou
srdečně zve na koncert zpěvačky

  

Předprodej vstupenek od 7. října v Městské knihovně

 Slovo redakční rady

Našim jubilantům 
blahopřejeme 

k jejich 
životnímu výročí 

a přejeme hodně zdraví, 
štěstí a osobní pohody 
do dalších let života.

Jubilanti 
říjen 2013
Zdenka Pekařová

Josef Lepič

Eva Kociánová

Vážení čtenáři,
ráda bych se krátce vrátila k měsíci září, dětem 
uběhl první měsíc školy, přišel první podzim-
ní den a naše krásné město navštívil sám kní-
že Rohan na městských slavnostech. Jistě mi 
dáte za pravdu, že letošní slavnosti měly ne-
zapomenutelnou atmosféru, nejen díky vzácné 
návštěvě, ale i díky Hodkovickému Amatér-
skému Divadlu H.A.D, které připravilo báječný 
a živý program, divákům, kteří i přes nepří-
zeň počasí vydrželi a povzbuzovali slovutný 

Marty Kubišové
15. listopadu 2013 

od 19.00 hodin 

Kulturní dům 
Hodkovice nad Mohelkou

Cena vstupenek 380 Kč
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ŘÍJNOVÁ
Z města vás vyvede podzimní alej k oltáři lesů,

kde z tiché přírody vyzařují čiré písně.

A září a září.

Můžete přijít a vnořit se a jako po řece  

ztichlou podzimní alejí plynout  a plynout.

Mezi kmeny stromů se mihotá váš úzký, dlouhý stín.

Zahodit čas uspěchaného města,

vydat se lesu, tichu kapradin.

Marie Polívková (2013)

Přivítány budou tyto děti:
Adam Rybář, Kateřina Špuláková, František Vander, Martin Filounek, 
Radim Čech, Filip Olexa, Ondřej Wirnitzer, Elen Lédlová.

„Zrodil se člověk :

hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.

A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 11. 10. 2013 od 10.00 hodin 
se uskuteční na radnici Městského 
úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou 
slavnostní vítání občánků našeho 
města.

Slavnostní 
vítání občánků

Zirkus. Vám všem patří velký dík a nakonec 
bych ráda poděkovala i kolektivu Kulturní ko-
mise, bez jejich nápadů a osobního nasazení 
bychom si slavnosti nemohli takto užít. Vě-
řím, že se potkáme i na jiných akcích, i v říjnu 
se stále něco děje a inspiraci určitě naleznete 
i v tomto vydání.

S přáním přívětivého měsíce října
za kolektiv redakční rady

Naďa Burianová.
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Městský úřad informuje

Informace z 15. zasedání rady města 26. 8. 2013
-  Rada města projednala Rozhodnutí o námitkách, které zaslala Městu Hodkovice nad Mohel-

kou Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod a Platební výměr na odvod č.41/2013. 
Rozhodnutí se týká kontroly na projekt „Sportovní areál pro ZŠ Hodkovice nad Mohelkou“. 
Rada města bere na vědomí všechny informace a svolává na 3.9.2013 od 18 hodin v sále kul-
turního domu jednání zastupitelstva města.

Informace z 5. zasedání zastupitelstva města 3. 9. 2013
-  Zastupitelstvo města bere na vědomí existenci a obsah Platebního výměru na odvod č. 41/2013 

ze dne 20.08.2013 vydaný Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

-  Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby proti uvedenému platebnímu výměru v ce-
lém jeho rozsahu podal v určené lhůtě odvolání, a za tím účelem oslovil a najal Advokátní kan-
celář Mgr. Miloslav Strnad a Mgr. Andrej Lokajíček, která bude město zastupovat v odvolacím 
řízení. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města, aby jednal se společností ARR-Agentura 
regionálního rozvoje, spol. s r.o. se sídlem v Liberci, IČ 48267210 včetně jednání o náhradě 
škody pro případ, že by nedošlo ke zrušení uvedeného platebního výměru. 

-  Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k další komunikaci s Úřadem Regionální rady 
regionu soudržnosti Severovýchod.

-  Zastupitelstvo města konstatuje, že teprve v závislosti na výsledku odvolání proti shora uvede-
nému rozhodnutí zastupitelstvo města projedná možnost podání žádosti o prominutí odvodu 
a penále dle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb.

-  Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby na příštím zasedání zastupitelstva města 
přednesl zprávu o dalším vývoji ve věci.

Informace ze 16. zasedání rady města 4. 9. 2013
-  Rada města projednala za účasti zástupců společnosti Demokov OK s.r.o. se sídlem v Praze, 

záměry dalšího působení této společnosti v Hodkovicích nad Mohelkou a schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy s touto společností na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ve 
smlouvě bude zakotveno, že společnost může měsíčně provést likvidaci max. čtyř autovraků 
a může dokončit započatou investici v této věci. Rada města pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy.

-  Rada města projednala žádost o informaci ke koupi pozemků města p.č. 870, 871 a 875. Žádost 
podal pan Ing. P. Š., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města ukládá tajemníkovi poslat 
panu Ing. Šindelářovi sdělení, v jakém stavu se aktuálně nachází příprava výše uvedených 
pozemků k prodeji jako stavební parcely.

-  Rada města projednala žádost o koupi pozemku města p.č. 3317 (trvalý travní porost) o výmě-
ře 1.382 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan S. T. , bytem Hodkovice nad Mo-
helkou. Rada města s ohledem na záměr změnit v novém územním plánu města tento pozemek 

na stavební parcelu a na záměr oddělit část tohoto pozemku pro vytvoření přístupové cesty 
k domu č.p. 1 prodej tohoto pozemku nedoporučuje. Rada města předkládá věc k rozhodnutí 
zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost o koupi pozemku města p.č. 115/1 (trvalý travní porost) o výmě-
ře 1.245 m2 v k.ú. Radoňovice. Žádost podal pan M. H., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada 
města prodej pozemku nedoporučuje a předkládá věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost o prodej části pozemku města p.č. 1691 (ostatní plocha) o vý-
měře 3.065 m2. Část pozemku je specifi kovaná na snímku pozemkové mapy. Žádost podal za 
společnost Monroe Czechia s.r.o. se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou, IČ 61061620 pan 
Zbyněk Dostrašil. Rada města s prodejem části pozemku souhlasí a žádá společnost Monroe 
Czechia s.r.o. o zajištění geometrického oddělení části pozemku a o sdělení záměru využití této 
části pozemku. Následně bude záměr prodeje zveřejněn na úřední desce města a věc předlože-
na k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost o podání informace ke koupi pozemku města p.č. 81 (ostatní 
plocha) o výměře 238 m2 v k.ú. Záskalí. Žádost podal za společnost Tridea s.r.o. se sídlem U Ná-
spu 103/4, Liberec, IČ 28726375 jednatel pan Ing. Jiří Tůma. Rada města ukládá tajemníkovi 
sdělit uvedené společnosti, že prodej pozemku města je možný po schválení zastupitelstvem 
města a předpokládané cena je 100,- Kč za 1 m2.

-  Rada města schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
číslo IV-12-4012061/01. Stavbou budou dotčeny nemovitosti v majetku Města Hodkovice nad 
Mohelkou, a to pozemky p.č. 814 a p.č. 1395 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová 
fi nanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč.

-  Rada města schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
číslo IV-12-4012222/S001. Předmětem smlouvy je umístění nového kabelu vedení NN a stavba 
pilíře NN. Stavbou budou dotčeny nemovitosti v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to 
pozemky p.č. 315/9, p.č. 314 a p.č. 1535 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová fi nanční 
náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 5.000,- Kč.

-  Rada města schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo A.0332-00349. Před-
mětem smlouvy je stavba vedení 400 kV V451/448, TR Babylon – TR Bezděčín. Stavbou budou 
dotčeny nemovitosti v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemky p.č. 23, 36, 329, 
330, 331, 332, 398, 639, 1242, 2082, 2877, 333/1, 636/2 a 952 v k.ú. Hodkovice nad Mohel-
kou. Jednorázová fi nanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 
20.509,- Kč bez DPH.

-  Rada města schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo A.0332-00381. Před-
mětem smlouvy je stavba vedení 400 kV V451/448, TR Babylon – TR Bezděčín. Stavbou bude 
dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 76 v k.ú. 
Jílové u Hodkovic nad Mohelkou. Jednorázová fi nanční náhrada za zřízení věcného břemene 
se smluvně sjednává ve výši 1.100,- Kč bez DPH.

-  Rada města projednala žádost o prodloužení hodiny nočního klidu pro kulturní akci Ob-
čanského sdružení ABT Česana – Rohozec o.s. se sídlem v Turnově pořádanou dne 7.09.2013 
od 15,00 hod. do 8.09.2013 do 2,00 hod. Žádost podal za výše uvedenou společnost 

(dokončení na straně 6)
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pan Ing. Vladimír Stupka. Rada města s pořádáním akce souhlasí a povoluje prodloužení ho-
diny nočního klidu pouze dne 7.09.2013 do 24,00 hod. Rada města požaduje akci řádně ohlásit 
majitelům okolních nemovitostí a hudební produkci po 22,00 hod. ztlumit.

-  Rada města schvaluje žádost Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou o udělení pravomo-
ci k přijetí fi nančního daru do výše 50.000,- Kč bez předchozího souhlasu města jako zřizo-
vatele. Žádost podala za mateřskou školu ředitelka paní Herta Šrytrová. Finanční prostředky 
takto získané mohou být použity pouze pro potřeby mateřské školy.

-  Rada města projednala žádost obyvatel domů v ul. Kostelní Vrch, a to č.p. 83, 84, 379, 587, 562 
a 615 o zpevnění cesty. V době dešťů je ulice plná kaluží a bláta a po vyschnutí práší. Rada 
města ukládá řediteli TSH panu Pechatému zajistit vyspravení cesty.

-  Rada města z důvodu zpětvzetí žádosti ze dne 29.05.2013 paní K. B., bytem Hodkovice nad Mo-
helkou, doručené dne 1.08.2013, po opětovném projednání ruší usnesení rady města č. 121/13 
ze dne 12.06.2013 v plném rozsahu.

-  Rada města projednala žádost o výměnu oken v bytě č. 20, č.p.622. Žádost podala paní M. M., 
bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města výměnu oken schvaluje s podmínkou provedení 
výměny na vlastní náklady žadatelky. Náklady na výměnu oken budou postupně umořeny 
z nájemného. Okna musí být stejného typu a vzhledu jako okna na tomto domě již vyměněná.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užívá-
ním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 19.08.2013 paní Annou Kvapilovou, 
pracovnicí Bytového hospodářství Hodkovice. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 241.974,50 
Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu 
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v ul. Podlesí č.p. 677 u pana P. D.
(+1 osoba), v ul. Podlesí č.p. 677 u paní M. K. (+ 1 osoba), v ul. Podlesí č.p. 670 u paní M. K. (+ 3 
osoby) a v ul. Podlesí č.p. 663 u pana O. B. (+ 1 osoba).

-  Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu Stavebního a nájemního druž-
stva v Hodkovicích nad Mohelkou v ul. Podlesí č.p. 669 byt č. 8 pro paní R.B., a to od 1.10.2013.

-  Rada města schvaluje pana Petra Hanuse jako dalšího pověřeného člena zastupitelstva města 
pro oddávání snoubenců ve smyslu zákona o rodině č. 94/1963 Sb. ve znění pozdějších před-
pisů.

-  Rada města bere na vědomí žádost o souhlas města s přepuštěním užívání pronajaté části 
pozemku na náměstí třetí osobě (pozemek pod trafi kou). Žádost podal pan Lubomír Mencl, 
bytem Mánesova 529, Hodkovice nad Mohelkou. Rada města žádá pana Mencla o podání výpo-
vědi. Záměr pronájmu pak bude zveřejněn na úřední desce města a následně bude o pronájmu 
rozhodnuto.

-  Rada města projednala žádost o ukončení smluvního vztahu na městský byt v Liberecké ul. č.p. 
6 a o vystoupení ze sdružení investorů, dle Smlouvy o sdružení investorů ze dne 12.10.1998. 
Žádost podali manželé M.a R. K. bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města schvaluje ukon-
čení smluvního vztahu k výše uvedenému bytu k 30.10.2013 a schvaluje převedení práv a po-
vinností z této smlouvy vyplývající na pana P. K., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

Úplné znění usnesení zastupitelstva a rady města najdete na www.hodkovicenm.cz 

Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

• Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 25. října 
2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin v Základní škole T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohel-
kou. 

• Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem.

• Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději 1 den přede dnem 
voleb. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti.

• Také u voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky může volič 
hlasovat na voličský průkaz. Pomocí voličského průkazu může volič hlasovat 
z důvodu své nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu nejen v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České republiky, ale také v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí (u příslušného zastupitelského úřadu). O vydání 
voličského průkazu může volič požádat již nyní, a to osobně po předložení 
průkazu totožnosti, popř. písemně.

 − Písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu 
příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče nejpozději do pátku 18. října 
2013 a musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Žádost lze 
podat rovněž v elektronické podobě, pokud tato bude opatřena uznáva-
ným elektronickým podpisem voliče nebo zaslána prostřednictvím datové 
schránky.

 − Osobně si může volič požádat o vydání voličského průkazu po prokázání 
totožnosti nejpozději do středy 23. října 2013 do 16:00 hodin.

 − Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve ve čtvrtek 10. října 2013. Při 
ztrátě nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat jeho duplikát!!!

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu a další informace o volbách do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR najdete na webových stránkách našeho města 
www.hodkovicenm.cz nebo na úřední desce města.



8 9Kulturní kalendář Kulturní kalendář 9

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

PROGRAM AKCÍ

Volejte zdarma 800 800 007

 2013

LIBERECKÉ
VŠEHO TRHY

TIPSPORT EXTRALIGA 2013/14

EDUCA 2013 MYJOB LIBEREC

LUCIE BÍLÁ

FIM FREESTYLE MX WORLD 

Ceny inzerce A5 CELÁ A5 1/2 A5 1/4 A5 1/8 BAREVNÁ

ZÁKLAD 500 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 1 500 Kč

3 po sobě jdoucí 
vydání, sleva 10 %

450 Kč 270 Kč 180 Kč 90 Kč 1 350 Kč

6 po sobě jdoucích vydá-
ní, sleva 15 % 

425 Kč 255 Kč 170 Kč 85 Kč 1 275 Kč

11 celý rok, sleva 30 % 350 Kč 210 Kč 140 Kč 70 Kč 1 050 Kč

V tabulce jsou navrženy ceny se slevou na jeden měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013

Kam v říjnu za kulturou v regionu

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO KONÁNÍ CHARAKTERISTIKA
1. 10. Od 

10.00
DEN DŘEVA Sportovní areál Vesec ukázky řemesel, dílny pro 

děti, replika středověkého 
domu, soutěže, ohňová 
show s plamenometem

9. 10. 19.00 Carmen Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec

opera

10. 10. 9.00 
a 10.45

Jů a Hele Eurocentrum Jablonec 
nad Nisou

Představení černého 
a Loutkoherecké skupiny 
Loudadlo s oblíbenými 
postavičkami Jů a Hele pro 
diváky od 4 let

13. 10. 10.00 Pohádka - Kašpařiny Kulturní centrum 
Vratislavice 101010

pohádka

16. 10. 20.30 Ondřej Havelka a Melody 
Makers

Kulturní centrum 
Vratislavice 101010

koncert

23. 10. 19.30 Petr Spálený a Band Lidové sady Liberec koncert

24. 10. 19.30 Monology vagíny Koloseum Liberec divadlo

25. 10. 20.00 Kryštof Eurocentrum Jablonec 
nad Nisou

Koncert známé kapely

27. 10. 19.00 Richard Müller a Fragile Dům kultury Liberec koncert

29. 10. 19.30 Růže pro Algernon Kulturní centrum 
Vratislavice 101010

Divadlo Kašpar Praha

Přehled akcí je výběrem informací z dostupných zdrojů. Více informací najdete na www.liberec-
ky-kraj.cz, www.evstupenka.cz a www.infolbc.cz. Změna programu vyhrazena.
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Název Vedoucí kroužku

Baltík  Mgr. I. Mazgalová
Lego Mgr. D. Kalousková
Kroužek Aj - konverzace Mgr. D. Rucká
Hravá angličtina Mgr. D. Rucká
Angličtina pro MŠ Mgr. D. Rucká
Přírodovědný kroužek Mgr. H. Zýková
Cvičení pro malé školáky Mgr. Š. Menčíková
Pěvecký kroužek R. Kuchtová
Keramický kroužek (cca 5 skupin) B. Kučerová
Kopaná pro začátečníky V. Šturc
Kopaná pro pokročilé V. Šturc
Pohybové hry Mgr. P. Fialová
Vaření Ing. I. Drozdová
Atletika M. Khauerová, Mgr. H. Řezáčová
AJ pro dospělé Mgr. A. Banghová

Bosu P. Kuchtová

ZÁJMOVÁ ČINNOST 
pro žáky i dospělé ve školním roce 2013/2014

Základní škola Hodkovice n. M. nabízí
občanům, organizacím, fi rmám

OBĚDY PRO VÁS Z NAŠÍ KUCHYNĚ
 vaříme ve všední dny (bez prázdnin)
 cena jednoho oběda je 45 Kč
  v ceně:  polévka, oběd, nápoj, popř. 2. příloha 

(= ovoce, zelenin. salát…)

informace u p. M. Kamišové 
tel. 731 159 461 nebo osobně v jídelně

jídelníček k nahlédnutí na: www.zshodkovice.cz
přijďte ochutnat ☺

ZŠ TGM v HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU
organizuje i v letošním školním roce

 Kurz je určen mírně pokročilým zájemcům.

 Středa 17.15 – 18.45  v ZŠ TGM.

 Kurzovné:  2 700 Kč na školní rok 
(60 vyučovacích hodin).

 Učebnice: Chill out 1, nakladatelství Klett.

KURZ ANGLIČTINYKURZ ANGLIČTINY
pro dospělépro dospělé

 začátek v 18.00 hodin

 pásmo fi lmů je dlouhé 
cca 4 hodiny

 občerstvení zajištěno

 promítání pod stanem 
s výhřevem teplomety

Srdečně zveme veřejnost 
na zimní fi lmový festival, 
který se koná pod širákem 

dne 2.11.2013
ve Skalním údolí v Hodkovicích n. M.

Horolezecký oddíl Hodkovice n. M.

Bližší upřesnění a informace o fi lmech na: http://www.pohora.cz/snow-fi lm-fest/fi lmy-2013

Za Horolezce P. Kamenský
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Otevření věže kostela pro veřejnost

Výzva občanům lidu Hodkovického

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic žádá

každého, kdo má rád naše město, jeho okolí a historické památky, aby se zúčastnil 

společné brigády s cílem opravy 
a údržby křížové cesty včetně jednotlivých kapliček. 

Budeme sekat trávu, hrabat, rovnat kamenné schody, odkopávat hlínu, natírat, 
betonovat, štukovat, malovat (bílit), opravovat střechy, prostě každá šikovná ruka 
se bude hodit. Materiál seženeme, pouze si prosím přineste své nářadí (krumpáč, 
lopatu, hrábě, kladivo, štětku, zednické nářadí aj.).

A kdy že se to koná?    12. 10. 2013 v 09.00 hodin 
Sraz: pod Křížovou cestou

Občerstvení (opékání buřtů, pivo, limo) zajištěno. 

Velmi se těšíme na pomoc každého z Vás.   Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

V ŘÍJNU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME
OD 2. 10. 2013 
PRAVIDELNÉ CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT
09:30 – 10:15 KOJENCI OD 3 MĚSÍCŮ
10:30 – 11:15 BATOLATA – CHODÍCÍ DĚTI
11:30 – 12:15 KOJENCI – LEZOUCÍ DĚTI 
Lektorka: Věra Trejbalová, tel. 602 119 787, cena: 50 Kč

13. 10. 2013 od 15:00 hodin HRAVÉ ODPOLEDNE 
NEDĚLNÍ ODPOLEDNE S POHÁDKOU BYL JEDNOU JEDEN DVOREČEK.
Hraje: Divadlo Rolnička – Jarmila Enochová. Po pohádce bude otevřená herna 
a kavárnička pro rodiče. Vstupné: 30 Kč/osoba

22. 10. 2013 od 11:00 hodin ZDRAVÝ ÚSMĚV
Preven  vní program pro rodiče a dě   v oblas   správného čištění zubů.
Od 9:00 hod. bude otevřena herna. Vstupné: 30 Kč/dítě s doprovodem.

Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.cz

vás srdečně zve na dušičkový čas dne 

2. 11. 2013
  k prohlídce kostelní věže 

s výkladem.

 Začátek prohlídky:  10.00
 Ukončení:  11.30

!!! Na konci měsíce října může dojít k upřesnění !!! 
Sledujte prosím nástěnku rodáků v Liberecké ulici !!!

Všichni jsou srdečně zváni.

Za rodáky a přátelé Hodkovic Petr Kamenský

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic ve spolupráci s farností v Hodkovicích n./M.

ZŠ Hodkovice n. M. připravuje

Noční pochod pro děti a rodiče
ve čtvrtek 

31. 10. 2013 od 17 hodin

(podrobnější informace budou uvedeny na pozvánce a přihlášce)
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38 .ročník Lesního běhu
Faistauerův memoriál

Hodkovice nad Mohelkou Skalní údolí So 5.října 2013
Pořádá:   SK Hodkovice n. Moh. - oddíl lyžování

Start: kategorie mládeže v 9.30 hod.
kategorie muži v 11.00 hod.

Prezentace: na místě od 9.00 hod průběžně

Startovné: dospělé kategorie 40,- Kč
dorost 20,- Kč
žactvo 5.-8.kat. 10,- Kč

Ředitel závodu:  POKORNÝ Pavel 
Prezentace:  KONEJL Stanislav
Velitel trati:  BRADÁČ  Bohumil
Hlavní rozhodčí:   FIALA  Jaroslav

Závodí se podle pravidel lyžování o hodnotné ceny!
Závodní kategorie roč. narození délka trati 

1 a 2. Předžákyně a předžáci 2007 - 2006 150 m
3 a 4. Žákyně a žáci nejmladší 2005 - 2004 300 m
5 a 6. Žákyně a žáci mladší 2003 - 2002 750 m
7 Žákyně starší 2001 - 2000 1000 m
8 Žáci starší 2001 - 2000 1500 m
9   Dorostenky mladší 1999 - 1998 1500 m
10 Dorostenci mladší 1999 - 1998 2800 m
11 Dorostenky starší 1997 - 1996 2800 m
12 Ženy 1995 a starší 2800 m
13 Dorostenci starší 1997 - 1996 3600 m
14 Muži veteráni 5. 10. 1973 a starší 7200 m
15 Muži hlavní závod 1995 – 4. 10. 1973 7200 m

www.burin.unas.cz

Střípky z historie Hodkovic 
Jak se dříve v našem městě žilo

Po I. sv. válce je všude nedostatek 
chleba, mouky, másla, mléka, masa, tuku, 
ošacení, obuvi, dřeva, uhlí, prostě všeho. 
Ukončením války se očekávalo všeobecné 
oživení obchodu, ale opak byl pravdou, ob-
chod úplně ustrnul. Nízké mzdy – to byla 
příčina hospodářské krize. Chamtivost 
továrníků a podnikatelů se šetřením na 
mzdách svých zaměstnanců nakonec ob-
rátila právě proti nim. Zbytečně se takto 
začala vytvářet hospodářská krize, protože 
když lidé nemají peníze, nemají za co naku-
povat, podnikatelé nemají potřebu vyrábět 
pouze na sklad, když není třeba vyrábět, 
propouštějí se zaměstnanci a krize se tak 
prohlubuje. Osobní zájmy podnikatelů byly 
ze společenského hlediska silně kontrapro-
duktivní. Zaměstnavatelé za to musí platit 
vysoké daně státu, protože o nezaměstna-
né se musel v každé době nakonec postarat 
stát a na to potřeboval peníze z daní. Státní 
příspěvek činil pro navrátilce z války a ob-
chodníky 4K denně, pro pojištěné dělníky 
2K, pro nepojištěné 1,80K. Dále každý člen 
domácnosti včetně dětí dostával 1K denně. 

Ve čtvrtek 1. května je v roce 1919 i v Hodkovicích konečně svobodně oslavován 
1. máj –  Svátek práce. Význam tohoto dne spočívá v připomenutí svátku práce. 
Z historického pohledu se jedná o upomínku na vypuknutí stávky amerických 
dělníků v Chicagu dne 1. května 1886. Místní dělníci se tehdy snažili formou 
protestu prosadit osmihodinovou pracovní dobu. Pro zaměstnance, od rozhodnutí 
mezinárodního dělnického kongresu v  Paříži 1889, byl 1. máj uznávaným 
celosvětovým svátkem práce, ale továrníci a  boháči z  okolí Liberce se báli 
požadavků zaměstnanců na zvyšování mezd a  požadavků na kratší pracovní 
dobu. Proto si zvali vojsko a četnictvo a každý náznak průvodu a demonstrace 
za práva zaměstnanců byl okamžitě tvrdě potlačen. Od roku 1919 je tento den 
v  Československu státem uznávaný svátek. Nyní již nebylo možné rozhánět 
průvod a demonstraci v den státem uznaného svátku.

Aby bylo možné posoudit, kolik se dalo za 
tyto peníze koupit, uvedu několik příkla-
dů cen z roku 1919. Brambory 1g 1,60K, 
Pšeničná mouka 1kg 7K, čočka 11K, más-
lo 60K, mléko 1l stál 3,60, vejce 1ks 1,20K, 
vepřové sádlo 1kg 45K, vepřové maso 1kg 
36K, hovězí maso 1kg 24K, hnědé uhlí 1q 
29,40K, pivo 1l stálo 3,20K, 2kg chleba 6K 
a např. boty 300K.

V tomto roce byl národním shromáždě-
ním uzákoněn osmihodinový pracovní den, 
o který zaměstnanci tak dlouho usilovali. 
Zákon se tehdy dodržoval, nebylo myslitel-
né, že by někdo pracoval delší dobu, než bylo 
stanoveno zákonem. Podstatné bylo i to, že 
přechodem na kratší pracovní dobu nebyl 
krácen zaměstnancům výdělek. O tento zá-
kon bylo dlouho usilováno. Ještě v šedesá-
tých letech 19. století trvala pracovní doba 
od 5 ti hod ráno v létě a od 6 ti hod. v zimě 
do 20 ti hodin s půlhodinovou nebo hodi-
novou přestávkou. Pracovní doba trvala 
13 – 14 hod. denně. V roce 1883 byla pra-

(pokračování na straně 16)
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covní doba stanovena maximálně na 11 
hod. denně. Od 1. října 1899 byla zavede-
na desetihodinová pracovní doba. V Čes-
koslovenské republice byla osmihodinová 
pracovní doba zavedena zákonem z 19. 
prosince 1919, pracovat se mohlo maximál-
ně 48 hodin v týdnu, nám známý termín 
přesčasy v té době neexistoval, v týdnu mu-
sel mít zaměstnanec minimálně 32 hodin 
nepřetržitého volna. Konečně byl naplněn 
požadavek zaměstnanců – 8 hodin práce, 8 
hodin zábavy, 8 hodin spánku. 

V roce 1920 rozhodlo zastupitelstvo 
města, že i když má město povoleno konat 
sedm jarmarků a sedm dobytčích trhů, tak 
vzhledem k tomu, že obyvatelé města mají 
málo peněz nebo nemají téměř žádné pení-
ze, bude trhů jenom pět, a to první pondělí 
v březnu, 1. května, v úterý po sv. Proko-
pu (červenec), na sv. Martina v listopadu 
a o druhém adventním úterý.

Masopustní úterý se i v chudém roce 
1921 v Hodkovicích oslavovalo tradičně 
v prvním týdnu měsíce února. 

25 května 1924 byla vedle restaurace 
Obřího sudu na Javorníku otevřena i nová, 
18 m vysoká rozhledna. Na památku ze-
snulého vlastivědného pracovníka a dlou-
holetého předsedy hodkovického horského 
spolku pana Maxe Blaschky, byla rozhled-
na pojmenována rozhlednou Maxe Bla-
schky. V prosinci 1924 přesídlil poštovní 
úřad ze Školní ulice na radnici, úřadovna 
byla umístěna do prostor bývalé restaurace. 

V březnu 1925 naše město získává od 
knížete Rohana les v Kozí Bradě ve výměře 
12ha a 13a za 40000K. 6. května 1925 po 
17. hod., postihla naše město a okolí neoby-
čejně silná bouře, která netrvala déle než 
½ hodiny. Padaly kroupy velké jako holubí 
vejce, místy jimi byla pokryta zem až do 
výše ½ m!! Mocné proudy vody se valily 
ulicemi města do Mohelky, která brzy změ-
nila celé Dolánky v jedno velké jezero. 15. 
9. rozhodlo městské zastupitelstvo, že si 
město na opravy a odstranění škod po této 

bouři vypůjčí peníze. Bylo nutné opravo-
vat cesty, kanalizaci a zregulovat Mohelku. 
Na regulaci Mohelky si město vypůjčilo 
20000K a 60000K byla půjčka na opravu 
ulice u nové české školy. 27. září 1925 v ne-
děli, byla česká škola slavnostně otevřena, 
stavba stála 2 miliony K.

Zastupitelstvo obce muselo v roce 1926 
řešit i mravopočestnost paní a dívek z Hod-
kovic. Tato otázka módy se v našem městě 
neřešila poprvé. Před 25 – 30 lety nosily 
dámy tak dlouhé šaty, že proti tomu mu-
sela obec zakročit z důvodu víření prachu 
na ulicích. Nyní ale dosahují dámské suk-
ně sotva ke kolenům, k tomu patří krátké 
rukávy a hluboké výstřihy na prsou, tělově 
zbarvené hedvábné punčochy a zvonovitý 
klobouk. Obdivovány jsou paní s bujným 
poprsím, paní a dívky již nenutí své tělo do 
korsetu, šněrovaček a sešněrovaného živů-
tku. Zvláště staré dámy a ženy, neobdařené 
vnadnými křivkami těla a dobře formova-
ným tvarem nohou za silné podpory církve, 
zatracují současné oblečení jako nemravné. 
Zastupitelstvem bylo pouze konstatováno, 
že móda je tyranka, kterou ženy i dívky bez 
vlastního rozumu slepě poslouchají. I dal ší 
bod jednání byl „zajímavý“. Před 10 ti lety 
se na bálech tančil především valčík, polka, 
kvapík a čtverylka, nyní ale tančí mládež 
šimmy, foxtrot a tango. Posměváčci říkají, 
že se jedná o tance opic. Klasická taneční 
hudba oněměla, zato zaznívají ošklivé me-
lodie jazzbandu. Ale je tady ze zastupitel-
stva i potěšitelná zpráva, na taneční zábavy 
chodí stále méně mladých lidí. Zatímco dří-
ve byl většinou cílem mládeže v neděli co 
neděli prašný taneční sál nebo výčep, tedy 
zábava i nebezpečná zdraví a mravnosti, 
nyní mládež o to více cestuje a sportuje.

Až v červnu 1927 je rozhodnuto dále 
pokračovat v regulaci Mohelky. Město si 
vypůjčilo na tuto akci 15000K. Na rozšíře-
ní vodovodu si město muselo vzít ještě dal-
ší půjčku - 50000 Kč. 27. června 1927 byla 
znovu postavena socha sv. Petra u schodů 

ke kostelu, kterou 23. 12. 1926 převrhl vůz 
se slámou. 

1. 4. 1929 začal při promítání v kině 
Sokola v sále České Besedy hořet roztrže-
ný fi lm. V přeplněném sále nastala panika, 
nepodařilo se z důvodu zrezavělé závory 
dveří otevřít nouzový východ. Promítači 
se ale nakonec podařilo požár uhasit, bylo 
to však ponaučení pro příští fi lmová před-
stavení. Odpoledne téhož dne vznikl požár 
v osmiletém lese na jižním svahu Rau-
bířských skal, který zpozorovali náhodní 
chodci. Hasiči z továrny Blaschka a spol., 
kteří si šli náhodou na nádraží pro novou 
hasičskou stříkačku, uhasili již značně 
rozšířený oheň, který způsobil škodu měs-
tu ve výši 1600K. Příčinu požáru se zjistit 
nepodařilo.

5. 2. 1930 byla v Jílovém, v domě č. 41, 
otevřena česká obecná škola, povolená vý-
nosem ministerstva školství z 29. 3. 1929 č. 
29.086-291. Školu v tomto roce navštěvova-
lo 11 chlapců a 7 dívek. Stejným výnosem 
byla povolena v Jílovém i mateřská škola se 
6 ti chlapci a 7 děvčátky. 14. 2. 1930 dosta-
li výpověď všichni mistři fi rmy Blaschka 
a spol. a potvrzovalo se tak bídné postavení 
celého textilního průmyslu v našem státě. 
V sobotu 15. 2. dává i fi rma Hertel a Wilde 
18 výpovědí dělníkům a zaměstnancům, 
také fi rma Ahrens a spol. propustila 10 děl-
níků. 3. 4. 1930 v 15 hod. se zastavily stroje 
v továrně na vlněné zboží fi rmy Blaschka 
a spol. defi nitivně. Byl to konec fi rmy, kte-
rá byla v chodu téměř 100 let. Znamenalo 
to nezaměstnanost pro mnoho našich spo-
luobčanů a bídu a nouzi pro jejich rodiny. 
Aby město alespoň trochu mohlo zmírnit 
bídu obyvatel, kteří neměli ani na chleba, 
začala se provádět další etapa regulace 
Mohelky v okolí fabriky. Mohlo se tak ko-
nat pouze díky daru místní spořitelny ve 
výši 25000Kč. Na celý tok peníze nestačí. 
13. 5. 1930 nesouhlasí okresní úřad s roz-
hodnutím městského zastupitelstva v Hod-
kovicích s regulací celého toku Mohelky 

ve městě. Koncem měsíce října vytrvale 
pršelo a 27. 10. 1930 se Mohelka opět vy-
lila u mostu a pily ze svého koryta a část 
Dolánek byla okamžitě pod vodou. Louky 
u Horky, to bylo také jedno veliké jezero. 

25. 8. 1930 přeletěla nad naším městem 
vzducholoď Zeppelin L 127, letěla ze Žita-
vy přes Prahu do Friedrichshafenu. V září 
1930 sčítal soukromý zemědělec p. Rudolf 
Hertel z pověření města ovocné stromy, 
aby byly zjištěny škody způsobené loň-
ským mrazem. 

uhynulo zůstalo nově 
vysáze-
ných 

Jabloně 645 2932 84

Hrušně 136 879 9

Třešně 224 536 -

Švestky 484 1915 29

Blumy 18 108 2

Meruňky 1 6 -

Ořešníky 46 21 -

Rybízy 145 1300 -

Angrešty 117 693 -

V Hodkovicích bylo v roce 1930 celkem 
113 nezaměstnaných, z toho bylo 65 žena-
tých a 48 svobodných. V Hodkovicích je 
bída, je málo pracovních příležitostí, kdo 
práci má, tak má práci mizerně placenou, 
mezi lidmi je málo peněz, je malá kou-
pěschopná poptávka. Občané se pomalu za-
čínají z Hodkovic stěhovat. V tomto roce je 
zaznamenán úbytek obyvatel města. V na-
šem městě žije jenom 2448 obyvatel, z toho 
1476 Němců, 968 Čechů a 4 Židi.

S využitím kroniky města sepsal
Ing. Václav Zajíček

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, 

opět prodává slepičky snáškových plemen 
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, 

kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.

Slepičky jsou pouze  z našeho odchovu!

Stáří slepiček: 15 – 19 týdnů.
Cena:  149 – 175 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks.

Prodeje se uskuteční ve čtvrtek 24. října 2013 v 17.20 hod. 
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.  

Bližší informace Po - Pá 9 - 16 hod. – tel: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.

Nová služba při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena 15 – 22 Kč/ks) 
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M + P stravování
Naše fi rma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy 

do fi rem, domů s pečovatelskou službou apod.

 Tuto službu zajišťujeme v současné době i pro dům s pečovatelskou službou a pro 
soukromé osoby v Hodkovicích nad Mohelkou.

 Obědy vaří Miloslav Marek a  Soňa Bílková, každý den se vaří polévka 
a zákazník má možnost výběru ze tří hlavních jídel. 

 Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.
 Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

 
Máte-li o naše služby zájem, informujte se 
na tel. čísle 485 147 088 nebo na adrese:

Miloslav Marek
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub
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Střípky z historie Hodkovic 
Hostince a restaurace

V roce 1927 si podal p. Stanislav Arlt 
na radnici žádost o poskytnutí koncese 
na hostinec v čp. 355 a jeho žádost byla 
schválena. Hostinec byl bezprostředně 
po schválení žádosti a udělení koncese 
otevřen. Přes silnici u lesa tzv. „Kozí bra-
dy“ se nacházel další hostinec. Budova je 
starousedlíkům známá jako dům „U Mar-
jánků“. Je to ten dům s pískovcovým komí-
nem u lesa zvaného Kozí brada. 

7. 8. 1927 uspořádal Klub motoristů 
v Jablonci své druhé závody do vrchu na 
tříkilometrové trati. Start byl tentokrát 
u tzv. „Kinderheimu“ - dětského domova 
v Hodkovicích a cíl opět u hostince „Na 
Krásné vyhlídce“ na Záskalí. I tyto závo-
dy proběhly bez nehody a přilákaly kolem 
10.000 diváků. V nejlepším čase dojel pan 
Franz Liebig z Liberce a to za 2 min. a 42 
vteřin. 

Tyto první dva závody do vrchu, to byl 
začátek tradice automobilových závodů 

„Hodkovice - Záskalí“. Mnozí z vás si jistě 
vzpomínají i na to, že některé z těchto zá-
vodů do vrchu bylo možné sledovat i v TV. 
Závodů zde bylo pořádáno hodně, např.: 
Závody do vrchu jako mistrovství repub-
liky, Triola Cup, Car Winter Cup, Meziná-
rodní mistrovství ČR v ručním ovládání 

Dne 6. 6. 1926 se od 15. hod. do 18. hod konaly v Hodkovicích první závody 
do vrchu na Záskalí, pořádané jabloneckým Klubem motoristů. Start byl u skály 
zvané „Medvědice“, ve které je starý vodojem a cesty vedoucí ke Skalnímu údolí. 
Tady byl i  hostinec. Cíl byl u  dalšího hostince a  to „Na Krásné vyhlídce“ na 
Záskalí. Tisíce diváků obsadily prostranství podél silnice. Závodů se zúčastnilo 
38 soutěžících jezdců, nejlepšího času dosáhl pan Gustav Koenig z Liberce, který 
projel tento úsek za 2 minuty a 28 vteřin.

automobilů (postižení), Mistrovství ČR 
v ovládání automobilů (postižení), Histo-
ric Rallye Záskalí, a další.

Překvapivé je to množství hostinců 
v této lokalitě. Kolik hostinců před II. 
sv. válkou v různém čase v Hodkovicích 
vlastně bylo? Je třeba si uvědomit, že před 
II. sv. válkou nebyla TV, rádio bylo vzác-
ností a pořádání divadelního nebo hu-
debního představení a i promítání fi lmu 
v kině, to bylo pro obyvatele města něco 
mimořádného. V té době se proto stává 
hospoda centrem kultury, společenského 
setkávání a i sjednávání zakázek. Ti bo-
hatší, hlavně mistři všech řemesel, se sna-
žili držet tzv. „modré pondělky“ a tento 
den se jim někdy protáhnul až do středy. 
Do hospody chodili již na snídaně, potom 
se popíjelo a hrál se oblíbený kulečník, 
kuželky, dále i karty a dáma. Společen-
ský cechovní život se silně pěstoval a byl 
i zdrojem veselého života v hospodách. 
Nechyběli ani lidoví básníci a šprýmaři, 
všude se zpívalo. Před zavedením železni-
ce byla téměř každá hospoda plná povoz-
níků a formanů. Nepodařilo se mi získat 
kompletní informace o provozování hos-

(pokračování na straně 20)
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tinské činnosti v našem městě, ale pro za-
jímavost uvádím zjištěné. Co se nám tedy 
zatím podařilo zjistit:

Nedaleko skály Štefánky a skály „Med-
vědice“ se nachází tzv. „Skalní údolí“. V 19. 
a na začátku 20. století zde byl prosperu-
jící hostinec Štěpána Hillera, ve kterém 
byla také spolková místnost místních 
ostrostřelců. Ostrostřelci zde měli samo-
zřejmě i střelnici, střílelo se směrem od 
budovy hospody do terčů u protější skály. 
V této skále je dodnes možno vidět mnoho 
pozůstatků po jejich střelách. Protože ně-
mecky se řekne střelec „SCHÜTZE“, z toho 
následně počeštěním vznikl název „ŠICO-
VÉ“ a Skalnímu údolí se začalo říkat „ŠI-
CÁK“. Směrem od budovy hospody k pro-
tější skále bylo antukové hřiště, hrával 
se zde tenis, volejbal a později i nohejbal. 
Podle tenisového kurtu dostává Skalní 
údolí další název – „TENISÁK“. Němci to 
zde nazývali „Felsen Täler“ nebo „Felsen 
Tal“ a „Skalní údolí“ je překlad tohoto ná-
zvu. 12. 4. 1929 došlo v hospodě „Ve Skal-
ním údolí“, kde se před otevřením provo-
zu restaurace využívalo výčepu hospody 
také jako pasířské dílny fi rmy Brditschka, 
k výbuchu. Došlo k pádu nádoby s benzí-
nem a tento se vznítil. Nádoba byla rychle 
z hospody vyhozena ven, ale dívky, pra-
covnice v dílně, vystrašené výbuchem vy-
skakovaly bez rozmyslu zavřenými okny 
a tři z nich utrpěly řezné rány. Přivolaná 
sanitka jim poskytla první pomoc, načež 
byly raněné předány do lékařské péče. 
O nedělích bývalo ve Skalním údolí živo, 
končil tady tzv. „rodinný špacír“ a každý 
z rodiny si zde mohl zábavu najít. Setkání 
rodin na tomto místě, to byla příležitost 
k popovídání, byla to prostě taková spole-
čenská událost. Směrem od hospody k Zá-
skalí byl mezi čtyřmi stromy (ještě tam ty 
stromy stojí) postaven dřevěný altán pro 
muzikanty. Často zde v neděli odpoledne 

hrávala hudba, od jara do podzimu byla 
postavena i malá dřevěná „dupárna“ pro 
případné tanečníky. 

Před altánem směrem k lesu byla bu-
dova kuželkárny. Podél kaštanů stávalo 
několik prodejních stánků, kde bylo např. 
i kolo štěstí, prodávalo se pečivo, perníčky, 
atd. Celý areál Skalního údolí byl původ-
ně oplocen. Také u skály Štefánky se bylo 
možné občerstvit, stával zde stánek, který 
patřil k hospodě ve Skalním údolí. Po roce 
1948 už hospoda nebyla provozována. 

Když se vychází ven ze Skalního údo-
lí na silnici k Záskalí, každého upoutá ve 
skále starý vodojem, který byl původně 
zásoben vodou z pramenů ze Záskalí, Ja-
vorníka a i z artézské studny, která se na-
chází na kraji lesa u bývalé hospody „Arl-
tů“. Při vrtání studny se nejdříve narazilo 
na minerální vodu. Minerální prameny 
jsou zřejmě i pod Městským lesem smě-
rem k sídlišti Podlesí. Našel jsem i zmín-
ku o možném výskytu teplých pramenů. 
Ve starší části bývalé restaurace „U Arltů“ 
se z okénka vedle vchodových dveří provo-
zoval prodej tabákových výrobků a novin. 
Prodejní okénko je dosud zachovalé. Ve 
starší části budovy bydlel majitel a byla 
zde kuchyň. V podkrovních místnostech 
byl byt pro dvě tzv. „Kelnerky“ (číšnice), 
kterým vedle obsluhy v restauraci nevadi-
lo i poskytování sexuálních služeb. V no-
vější části budovy byl sál a výčep. Na za-
hradě bylo několik kaštanů, pod kterými 
se v létě dobře posedělo, často v této hos-
podě zněla i hudba. Ze zahrady je do skály 
vytesaná chodba, sloužila jako sklad pro 
sudy s pivem. Nyní je chodba z části za-
sypaná.

Hospoda u Kozí brady byla malá, hlav-
ně sloužila karbaníkům, chodili sem hrát 
jak Češi, tak Němci. V této budově je ve 
sklepě zachovalá studna s výbornou vo-
dou, což byl poklad pro každou hospodu.

O jakých dalších hospodách jsem 
v kronikách ještě našel zmínku? Jsou to 
následující hostince:
 −  na náměstí „U Zlatého lva“, dnes samo-

obsluha. Sloužil projíždějícím, pro koně 
měl velké stáje.

 −  „U Černého orla“, také zájezdní hosti-
nec, byl naproti radnici, také zde bylo 
mnoho místa pro ustájení koní

 −  „U Hroznu“ v čp. 213
 −  „Radnice“ s tanečním sálem a známý-

mi lihovými nápoji, nájemce platil roč-
ně 1102 zl.

 −  „U Koruny“ v Pražské ulici čp. 180, zá-
jezdní hostinec, taneční sál, velké stáje

 −  „K Městu Liberci“ na křižovatce, bylo 
to místo povozníků, sídlo zpěváků 
a schůzí

 −  „U Čížků“ směrem na Petrašovice
 −  „U Tří kaštanů“ v čp. 162, také zde byl 

taneční sál, bylo zde i řeznictví
 −  „U Berního úřadu“ čp. 99, byla to míst-

nost spolku Concordia
 −  „Josefa Blaschky“ čp. 2, byla zde i vinár-

na
 −  „Josefa Burdeho“ v čp. 293 v Pražské 

ulici, dnes u Jágrů
 −  „Fischerů“ v České ulici, chodil sem 

spolek tiskařů, také se říkalo „herberk 
tiskařů“

 −  „A. Knoblocha“ v čp. 116, po ukončení 
války 1866 daroval svým přátelům ně-
kolik sudů piva

 −  „U Donátů“ nebo také „U Bílého berán-
ka“, hostinec stál na hranici Hodkovic 
směrem k Jílovému

 −  „Arcivévoda Štěpán“, takový měl název 
hostinec Petra Eichlera na náměstí 

 −  „U Bohatého ševce“ v České ulici“ patřil 
Fr. Schwerzovi.

 −  „Turnhalle“, bývalá osvětová beseda, 
nyní tam stojí kulturní dům

 −  hostinec Josefa Holuba v čp. 179. posta-
vený v roce 1849, byl centrem sklářů, 

koupil ho dr. Šamánek
 −  „U Pošty“ čp. 173
 −  „U Zeleného stromu“
 −  „U Zlaté hvězdy“
 −  hostinec pro vojenské vysloužilce 
„U Slunce“

 −  hostinec „Pivovarská restaurace“
 −  „Nádražní restaurace“
 −  „U Flanderků“
 −  „U Hnízdilů“

Pivo do hostinců bylo většinou dodá-
váno z místního pivovaru. V Hodkovicích 
ale byla i výroba vynikajících lihovin, da-
řilo se hlavně fi rmám Gustava Kirchhofa, 
Franze Wandera a Franze Muschaka. Ne-
jen v hodkovických hospodách, ale i v ši-
rokém okolí byl odbyt pro jejich výrobky. 
Velkoobchod zásoben nebyl. V Hodkovi-
cích byli ještě další menší výrobci liho-
vých nápojů a to Josef Ullrich, Berthold 
Škoda a Josef Janeček.

Velký formanský provoz přes naše 
město byl výhodou pro řemeslníky a je-
jich živnosti jako např. kolářství, ko-
vářství, sedlářství, provaznictví a další. 
Po zavedení železnice (první vlak přes 
naše město projel z Turnova do Liberce 
1. 5. 1859) již nejezdilo přes město tolik 
formanů a řemeslo nebo rolničení neuži-
vilo celou rodinu. Vedle provozování tra-
dičního řemesla proto hledali řemeslníci 
další výdělečnou činnost a přistupovali 
k otevření hostince. I to může být důvod 
takového množství hostinských činností 
v našem městě. Co se nakonec stalo ved-
lejší činností živnostníka, zda to bylo tra-
diční řemeslo nebo provoz hospody, to se 
dnes již těžko dovíme.

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
Ing. Václav Zajíček
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KINO – ŘÍJEN 2013
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 4. října v 19 hodin
KRÁL ZLODĚJŮKRÁL ZLODĚJŮ
Bývalý cirkusový artista koupí od chudých rodičů syna a dceru a slíbí, že je 
proslaví v Německu. Jeho skutečným úmyslem je děti využívat ke krádežím                          
a prostituci. Inspirováno skutečnými událostmi. SR, Německo, Belgie, Nizo-
zemsko. České titulky. Délka 120 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 11. října v 19 hodin
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍTINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný rodinný fi lm Stevena Spielberga o příhodách chlapce Tintina 
a jeho psa Filuty. USA, Nový Zéland. České znění. Délka 107 minut. Vstupné 
50 Kč.

Pátek 18. října v 19 hodin
NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍNA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
Láska smích a sumo. Sportovní romantická komedie v koprodukci Izrael, 
Francie, Německo. České titulky. Délka 90 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 25. října v 19 hodin
KVĚT POUŠTĚKVĚT POUŠTĚ
Autobiografi cký příběh o cestě z africké pouště na přehlídková mola. Němec-
ko, Rakousko, Francie. České titulky. Délka 124 minut. Vstupné 50 Kč.

PŘIPRAVUJEME
 Listopad:  pátek 8. 11. 2013 ČTYŘLÍSTEK
 Prosinec:  !středa 4. 12. 2013 RIDDICK
 Leden:  pátek 10. 1. 2014 RIVALOVÉ

Fotografi e z fi lmu TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ. Zdroj: newcityfi lm.com Pl
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Hodkovické městské slavnosti obrazem


