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Divadlení představení
Městské kulturní středisko pořádá

v pátek 14. 2. 2014
zájezd do divadla Kalich v Praze na představení

Baronky
Herecký koncert vám předvedou Eva Holubová a Zuzana Bydžovská.
Představení se koná od 19.00 hodin a autobus bude vyjíždět v 16.00 hodin z náměstí
v Hodkovicích nad Mohelkou.

Vstupenky si můžete v knihovně koupit již od 9. prosince jako krásný vánoční
dárek pro vaše blízké!! Prodává se ve výpůjční dny knihovny.
 Filmový i divadelní autor a režisér Michael Mackenzie ve své napínavé hře uhrančivě stopuje
nenápadné, dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané a zanedbané služce. Baronka
svou zdánlivou dobrotou zastírá vlastní pocity nenaplněnosti, prázdného života a neustálého
ponižování ze strany záletného barona.
 Tento skutečný herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské skrývá mnohá překvapení
i fascinující zvraty.
 Baronky jsou úpravou hry Baronka a služka, v níž obě herečky již zazářily dříve. Autorem úpravy, režisérem a scénografem je jeden z našich nejvýraznějších divadelníků současnosti Šimon
Caban. Jeho zásluhou se do textu dostala hravost, jisté odlehčení i humor.
 Diváckou atraktivitu Baronek zvyšuje Cabanova výpravná scéna a nádherné kostýmy Simony
Rybákové.
 Délka představení je 70 minut. Více na www.divadlokalich.cz/repertoar/2-baronky.
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Úvodní slovo
redakční rady
Vážení čtenáři,
rok 2013 pomalu končí, přichází čas rozjímání, oslav,
ale také hodnocení a vzpomínání. Věřím, že váš rok byl
úspěšný, stejně tak jako ten
náš – redakční. V průběhu
jsme vám přinášeli důležité
informace z kultury, společenského dění a také z radnice. Mnoho se toho povedlo
a za zmínku stojí „projekt
Tři kroky pro Hodkovice“,
Hodkovická ¬álie, městské
slavnosti, koncert Marty
Kubišové, ale i akce organizované místními spolky. Je
skvělé dívat se na rozvíjející se vzájemnou spolupráci,
která je tak přínosná pro nás
všechny. V tomto čísle najdete kromě přehledu kultury v regionu i pozvánku na
adventní koncerty v kostele
Sv. Prokopa.
Dovolte mi, abych vám
všem našim věrným čtenářům za kolektiv redakční
rady popřála klidný vánoční
čas, pohodu s přáteli a rodinou a do toho příštího roku
jen to dobré.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem popřál
krásné Vánoce plné klidu a pohody
a do nového roku 2014 hodně zdraví,
štěstí, lásky a osobních i pracovních
úspěchů.
Antonín Samek, starosta města

Jubilanti v prosinci 2013
Jana Manlíková
Štěpánka Kamenská
Ing. Michael Mareček
Jaroslava Kotková
Ing. Jindřich Horáček
Věra Novotná
Našim jubilantům blahopřejeme
k jejich životnímu výročí
a přejeme hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody
do dalších let života.

Naďa Burianová.
Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,
www.hodkovicenm.cz, email: redakce@hodkovicenm.cz, telefon: 485 145 353 – 354, 485 145 204. Měsíčník – počet
výtisků: 350 kusů. Cena: 5 Kč. Redakce: Naďa Burianová. Uzávěrka je dvacátého dne předcházejícího měsíce.
Registrační číslo MKČRE 11797. Sazba: Tomáš Žižka. Foto obálka: Jiří Smetana. Za jazykovou úpravu odpovídá:
Tiskárna. Tisk: Jan Macek a Pavel Kusala, U Rybníka 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, email: pavel@tiskem.cz,
jan@tiskem.cz, telefon: +420 604 829 576, +420 777 801 486, +420 483 312 327.
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Městský úřad informuje
Informace ze 7. zasedání zastupitelstva města 21. 10. 2013
- Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013. Příjmy v rozpočtové změně jsou
1.105.916,80 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 1.105.916,80 Kč a změna financování v rozpočtové změně je 0,- Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 37.394.956,80 Kč, výdaje po
rozpočtové změně budou 44.309.956,80 Kč a financování po rozpočtové změně bude beze změny 6.915.000,- Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.
- Zastupitelstvo města schvaluje žádost o koupi pozemku města p. č. 81 (ostatní plocha) o celkové výměře 238 m2 v k. ú. Záskalí. Žádost podal za společnost Tridea s. r. o. se sídlem v Liberci,
IČ 28726375 jednatel pan Ing. Jiří Tůma. Prodejní cena je 100,- Kč za 1 m2 plus náklady spojené
s prodejem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
- Zastupitelstvo města neschvaluje žádost o koupi části pozemku města p. č. 76 (ostatní plocha)
o celkové výměře 1.734 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal za společnost KIPA
s. r. o. se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou, IČ 25430408 jednatel pan Zdeněk Kindl.
- Zastupitelstvo města schvaluje navýšení základního jmění společnosti Teplo Hodkovice s.r.o.
se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou, IČ 64048811. Zvýšení základního jmění se navrhuje
provést vkladem majetku města do této společnosti, a to pozemku p. č. 1396 (ostatní plocha)
o výměře 869 m2 a budovy č. p. 550 v Mánesově ulici, umístěné na pozemku p. č. 1396, vše
v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou. Uvedené nemovitosti slouží k podnikání společnosti Teplo Hodkovice nad Mohelkou s.r.o. a podle znaleckého posudku mají cenu ve výši 5
293 416,- Kč.
- Zastupitelstvo města schvaluje souhrn opatření pro Akční plán Strategického plánu rozvoje
města na rok 2014 podle předloženého materiálu.
- Zastupitelstvo města schvaluje změnu adresního místa Mateřské školy v Hodkovicích nad
Mohelkou, a to z adresy Mánesova č. p. 560 na adresu Podlesí č. p. 560. Důvodem změny je
skutečnost, že celý objekt mateřské školy je veden pod jedním číslem popisným a má nyní
hlavní vchod z ul. Podlesí. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit provedení
této změny.

Informace ze 20. zasedání rady města 30. 10. 2013
- Rada města souhlasí s žádostí o pronájem části pozemku města p. č. 522 (zahrada) o celkové
výměře 871 m2, část k pronájmu o velkosti cca 70 m2. Žádost podal pan P. K., bytem Hodkovice
nad Mohelkou a ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města.
- Rada města schvaluje žádost sdružení VIKING běžecký klub Jilemnice se sídlem v Praze, IČ
63837412 o uznání nákladů na časomíru ve vyúčtování poskytnuté dotace na akci Horský běh
Vespo Hodkovice nad Mohelkou. Městem poskytnutá dotace z Grantového programu ve výši
9.000,- Kč se nezmění.
- Rada města projednala zařazení návrhů č. 53 (p. p. č. 90 a 91), č. 54 (p. p. č. 1628), č. 25 (p.
p. č. 379) a č. 26 (p. p. č. 201) do zadání nového územního plánu Města Hodkovice nad Mohelkou podle předloženého materiálu. Rada města souhlasí se zařazením návrhů č. 53 a č.
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54 a nesouhlasí se zařazením návrhů č. 25 a č. 26 do zadání nového územního plánu Města
Hodkovice nad Mohelkou a předkládá věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.
- Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy
Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce ČSAD Liberec, a.s. se sídlem v Liberci, IČ 25045504 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 540
340 Liberec – Hodkovice nad Mohelkou - Turnov. Rada města souhlasí s vydáním výše uvedené licence a nemá k tomu námitky ani připomínky.
- Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy
Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce ČSAD Liberec, a.s. se sídlem v Liberci, IČ 25045504 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 540
360 Liberec – Hodkovice nad Mohelkou – Mladá Boleslav. Rada města souhlasí s vydáním výše
uvedené licence a nemá k tomu námitky ani připomínky.
- Rada města schvaluje žádost o výměnu oken v bytě č. 2. Žádost podal pan M. M., bytem Hodkovice nad Mohelkou, s podmínkou provedení výměny na vlastní náklady žadatele. Okna musí
být stejného typu a vzhledu jako okna již v tomto domě vyměněná.
- Rada města schvaluje návrh paní Mgr. Banghové, vedoucí městského kina, aby zajistila
v městském kině slevový systém tak, že za každých 5 prodaných vstupenek bude 1 vstupenka
poskytnuta zdarma.

Informace ze 21. zasedání rady města 13. 11. 2013
- Rada města projednala stížnost na stav schodů vedoucích z Růžové ul. ke kostelu. Podání
podala paní B. R., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Podle jejího názoru je špatný stav schodů
příčinou zatékání do jejího domu a upozorňuje i na nebezpečí úrazu při chůzi po poškozených
schodech. Rada města projednala zprávu ředitele TSH a také stanovisko stavebního technika
pro vikariát Liberec Ing. Semeráka. Rada města na základě výše uvedených odborných stanovisek konstatuje, že nebyla zjištěna a prokázána souvislost s vlhkostí v domě č. p. 98 v Růžové
ul. se stavem schodů, vedoucích z Růžové ul. ke kostelu ani s odtokem dešťové vody od kostela.
Rada města proto věc odkládá.
- Rada města bere na vědomí žádost o výpověď nájemní smlouvy na část pozemku na náměstí
(pozemek pod trafikou). Žádost podal pan Lubomír Mencl, bytem Mánesova 529, Hodkovice
nad Mohelkou. Rada města projednala všechny tři došlé žádosti a doplňující údaje k pronájmu
části pozemku města p. č. 251 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Rada města schvaluje uzavření
nájemní smlouvy se společností BOOKLET s.r.o. se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou, IČ
02249219, jednatel pan Vladislav Kos a pověřuje starostu města dalším jednáním a podpisem
smlouvy.
- Rada města projednala žádost o pronájem části pozemku města p. č. 76 (ostatní plocha) o celkové výměře 1.734 m2. Pronájmem části pozemku před domem č. p. 721 v Zahradní ul. chce
žadatel vyřešit problém s parkovací plochou pro zákazníky této společnosti. Žádost podal za
společnost KIPA s. r. o. se sídlem Zahradní 721, Hodkovice nad Mohelkou, IČ 25430408, pan
Zdeněk Kindl. Rada města projednala další došlé žádosti o pronájem této části pozemku města
od pana P. O., bytem Hodkovice nad Mohelkou a manželů E. a M. D., Hodkovice nad Mohelkou. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na výše uvedenou část pozemku se
společností KIPA s.r.o. se sídlem Zahradní 721, Hodkovice nad Mohelkou a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
(pokračování na straně 6)
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- Rada města v pozici výběrové komise jmenované podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, provedla výběrové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu
Oprava místní komunikace Záskalí - Buřín. Podle provedeného výběrového řízení, jehož průběh
a výsledek je obsahem samostatného zápisu, byla vybrána společnost 1. jizerskohorská stavební
společnost s. r. o. se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou, IČ 49904884 s vysoutěženou cenou ve
výši 189.919,- Kč. Cena je včetně DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
- Výběrové komise jmenovaná starostou města podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, provedla výběrové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu Dodávka
plynu pro ZŠ – rok 2014. Podle provedeného výběrového řízení, jehož průběh a výsledek je obsahem samostatného zápisu, byla vybrána společnost VEMEX Energie a.s. se sídlem v Praze, IČ
28903765 s vysoutěženou cenou ve výši 728,- Kč za MWh. Rada města pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
- Rada města projednala žádost o pronájem pozemku města p. č. 1633 (ostatní plocha) o celkové
výměře 1.524 m2 na provoz čerpací stanice CNG. Žádost podal za společnost ASPELL a.s. se
sídlem Hellichiova458/1, Praha 1, IČ 28381955 předseda představenstva Ing. Petr Jiříček. Rada
města s ohledem na památnou lípu a památný kámen, umístěné na tomto pozemku a také
technologii vedle stojící čerpací stanice, s pronájmem výše uvedeného pozemku nesouhlasí.
- Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce BusLine a.s. se sídlem v Semilech, IČ
28360010 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 540 350 Liberec
– Turnov – Jičín – Hořice – Hradec Králové. Rada města souhlasí s vydáním výše uvedené licence a nemá k tomu námitky ani připomínky.
- Rada města projednala nabídku na dodávku a montáž plastových oken pro 1. patro Kulturního
domu v Hodkovicích nad Mohelkou. Rada města schvaluje dodávku a montáž celkem 6 oken
pro dokončení výměny oken v Kulturním domě v Hodkovicích a pověřuje realizací ředitele
Technických služeb Hodkovice.
- Rada města projednala zápis z jednání sociální a bytové komise RM ze dne 11. 11. 2013 s návrhem na přidělení městského bytu č. 5 o velikosti 2 + 1 (58,26 m2 ) na adrese Podlesí č. p.
624, Hodkovice nad Mohelkou. Rada města schvaluje přidělení tohoto bytu paní M. V., bytem
Hodkovice nad Mohelkou, a to od 1. 12. 2013. Rada města souhlasí s náhradníky na přidělení
tohoto bytu, a to s paní E. H. a paní D. L.
- Rada města projednala Smlouvu o dílo na poskytování servisních služeb na zařízení VISO
pro město Hodkovice nad Mohelkou (městský rozhlas) podle návrhu, předloženém společností
Mopos Communications a.s. se sídlem v Pardubicích, IČ 26222396. Rada města ukládá místostarostce prověřit a eventuálně upravit se společností Mopos Communications a.s. obsah výše
uvedené servisní smlouvy.
- Rada města projednala návrh samostatného referenta sociálních věcí odboru správního a sociálního MěÚ na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 36 ve 2. podlaží paní M. J. bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města souhlasí s náhradníky na přidělení tohoto bytu, a to s paní H. V., bytem Hodkovice nad Mohelkou,
paní B. K., bytem Radimovice, paní A. R., bytem Dlouhý Most a paní Z. R., bytem Rychnov
u Jablonce nad Nisou. O přidělení bytu konkrétní osobě rozhodne vedoucí DPS podle aktuální
situace.
Úplné znění usnesení zastupitelstva a rady města najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka
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Vánoční přání
Do předvánočního šera vpadl mráz.
Zkostnatěla zem.
Bílé, krajkové závěsy na větvích,
zima nás vítá novým půvabem.
Kde před časem stvol houpal klásky
i tam, kde kvetly sedmikrásky
dnes leží sníh.
Kraj jakoby mrazem znehybněn
pokorně ztich.

Ze tmavých oblaků vířivě krouží, tančí,
snáší se na město, na louky, na lesy
třpytivý sníh.
Děti se koulují, staví sněhuláky
a radostně jásají „Ježíšek nám přiveze
dárečky na saních!“
Přejeme všem dětem i lidem všem přejeme,
přejeme ze srdce:
Šťastné a veselé, krásné Vánoce!

Za všechny dobré lidi z Hodkovic n. M. napsala Marie Polívková, prosinec 2013

Informace
z městské knihovny
KNIHOVNA BUDE Z DŮVODŮ
DOVOLENÉ ZAVŘENÁ
OD 23. 12. 2014 DO 3. 1. 2014
Hana Vaňková

Výpůjční doba
pondělí:
středa:
čtvrtek:

9 – 11, 12 – 17 hodin
9 – 11, 12 – 18 hodin
9 – 11, 12 – 15 hodin

Kontakt:
telefon: 482 725 796, 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web: www.knihovnahodkovice.webk.cz

SPORTOVNÍ KLUB Hodkovice nad Mohelkou
pořádá
trochu netradičně

VÁNOČNÍ CVIČENÍ
ODDÍLU SPV
Dne: 9. 12. 2013


od 16.30

rodiče a děti, mladší a starší žactvo

Kde: kavárna v Restauaci Na koupališti

Na co se můžete těšit?


mikulášská nadílka



diskotéka



výroba vánočních ozdob

Vzhledem k tomu, že oddíl SPV nemá cvičitelské
zázemí - chybí nám tělocvična, bude toto netradiční cvičení v kavárně Na koupališti.

Kulturní kalendář
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Základní škola Hodkovice nad Mohelkou

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

Noční pochod

Myslíkova 7, 110 00 Praha 1

31.října jsme uspořádali noční pochod pro
žáky a rodiče naší školy. 270 účastníků se
na trase škola – kapličky – hřbitov – kostel –
škola dozvědělo, jak staré základy mají Svátek všech Svatých, Dušičky a Halloween.

Telefon: 221 900 530
Fax: 224 93 07 51
e-mail: uvrv@pedf.cuni.cz

Základní škola T. G. Masaryka
Mgr. Dana Kolomazníková
ředitelka
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Tyto svátky pocházejí ze starého pohanského svátku, který naši předci pojmenovali Samhain. Tento název byl řešením tajenky, kterou rodinné týmy a týmy spolužáků řešily na
trase nočního pochodu. Účastníci pochodu se
podle tradice Samhainu tento večer převlékali do strašidelných kostýmů a namalovali si
obličeje, aby se před zlými duchy uchránili.
V lampionech, dýních a řepách svítilo světlo,
kterým se podle zvyku večer posvítilo duchům na cestu.

V Praze dne 23. října 2013
Vážená paní ředitelko,
již více výzkumů potvrdilo, že ještě obtížnější, než udělat ze školy dobrou či vynikající
organizaci, je dlouhodobě ji jako vynikající udržet. Přitom právě dlouhodobě stabilní kvalita
je pro žáky a rodiče důležitější než krátkodobé efektní výkony.

Za správně vyřešenou tajenku čekala na dětské účastníky malá odměna.

Před pěti lety náš výzkum prokázal, že základní škola, kterou vedete, byla z mnoha hledisek
školou mimořádnou. S velkým zájmem jsme proto přivítali možnost vrátit se po pěti letech do
této školy a zkoumat vývoj, který v ní nastal. Podrobné výsledky našeho zkoumání (včetně
případných podnětů pro další rozvoj Vaší školy) budeme mít až po časově náročné analýze
dat, která se protáhne do konce roku. Již teď ale konstatujeme, že podle našich prvotních
zjištění se Vám a Vašim spolupracovníkům daří uspět v onom nesnadném úkolu vytvářet
dlouhodobě kvalitní a trvale se rozvíjející vzdělávací organizaci. Nasvědčuje tomu jak kvalita
námi sledovaných procesů (zejména výuky, která je pro práci školy stěžejní), tak výsledky,
jež se projevují mj. ve výkonech Vašich žáků v různých soutěžích.
Děkujeme Vám touto cestou za možnost provedení výzkumu ve Vaší škole a přejeme Vám,
všem pracovníkům školy i žákům hodně úspěchů.

ZŠ Hodkovice n.M. pořádá

18. 12. 2013 v 17.30
v KULTURNÍM DOMĚ v Hodkovicích n. M.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
žáků školy

srdečně zvou učitelé a žáci ZŠ
vstupné dobrovolné

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
řešitel výzkumného projektu

Kulturní kalendář
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Svoz tuhého domovního odpadu (TDO)
o vánočních svátcích a v týdnu po Novém roce 2014
v 52. týdnu: 23. 12. 2013 – 28. 12. 2013
a
v 53. týdnu: 30. 12. 2013 – 04. 01. 2014
bude probíhat svoz TDO bez ohledu na svátky. Může se však stát, že
z technických a klimatických důvodů budou popelnice vyvezeny s 24 hodinovým zpožděním.

Kalendáře

UPOZORŇUJEME obyvatele, že svozové vozidlo může přijet i v mimo obvyklou hodinu.

A4/A3

Fotoknihy

pevná knižní vazba
A4, 21x21cm, A5

A4/A5

nástěnné, stolní, kapesní
na výšku i na šířku
týdení, 14-ti denní, měsíční

Vývozní den je stanoven 0:00 – 24:00 hodin, a proto je důležité dávat
popelnice k výsypu vždy večer před vývozním dnem.
Děkujeme

A4/A3

21x21

A4/A5

Vystoupení žáků ZUŠ
A4/A3

V pátek 13. 12. 2013 od 17 hodin

2x20 kartiček
zadní strana s možností
umístění firemního loga

se v obřadní síni na radnici
kapesní
líc a rub

uskuteční vystoupení žáků
Placená inzerce

ZUŠ Hodkovice nad Mohelkou.
Všichni jste srdečně zváni.

Pexesa

Kulturní kalendář
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Kam v prosinci za kulturou v regionu
DEN

ČAS

NÁZEV

MÍSTO KONÁNÍ CHARAKTERISTIKA

1. 12. – Celý
24. 12. den

Soutěž ve skládání
hlavolamů

Muzeum hraček
Jablonec nad Nisou

Soutěž po celou dobu
adventu

8. 12.

10.00 –
16.00

Vánoční dílny v Lidových sadech

Lidové sady Liberec

Vánoční výtvarné dílny pro
malé i velké

8. 12.

14.30

Mikulášské pohlazení

Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Zábavné odpoledne pro
děti i dospělé Vstupenky
je nutné zakoupit předem
v pokladně Eurocentra.
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PROGRAM AKCÍ
3

P RO S IN EC 201

Přijďte se bavit do
Tipsport areny v Liberci!

1., 5., 13., 26. a 30. 12.
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC �
TIPSPORT EXTRALIGA 2013/2014
Na začátku prosince se Tygři nejprve utkají na domácí půdě s hráči
ze Zlína, poté na ně čekají soupeři z Plzně, Sparty, Kladna a Slavie.

9. 12.

19.00

Koncert Lucie Bílé

Divadlo Jablonec nad
Nisou

koncert

12. 12.

20.00

Mňága a Žďorp

Klub Viadukt Liberec

koncert

21. 12.

19.00

Vánoční koncert Evy
Pilarové

Divadlo Jablonec nad
Nisou

koncert

27. 12.

20.00

Kamil Střihavka
a Leaders

Klub na rampě Jablo- koncert
nec nad Nisou

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ

27. 12.

19.00 –
23.00

Tančírna

Lidové sady Liberec

TANČÍRNA ve stylu
standardních a latinskoamerických tanců
proložená hity 70. - 80. let,

Přijďte si s celou rodinou během odpoledne zabruslit. Pouze na
Štědrý den pro Vás připravíme led přímo v aréně. Vstup zdarma.

Taneční večer s velkým
swingovým Orchestrem
Rudy Janovského

LORD OF THE DANCE

29. 12.

20.00

..a ještě trochu swingu Eurocentrum Jablonec nad Nisou
před silvestrem

VÁNOCE V ARÉNĚ

17. 12. / 9.30 hod.

Zveme školy a školky na tradiční předvánoční akci do Tipsport areny,
kde bude pro malé návštěvníky připravena spousta zábavy.

24. 12. / 13.00 – 15.00 hod.

DÁLE VÁS ČEKÁ 
26. 2. 2014 / 20.00 hod.

Do Liberce se vrací světově nejúspěšnější taneční show plná hudby,
tance, překrásných kostýmů, pohádkové výpravy a emocí.

Přehled akcí je výběrem informací z dostupných zdrojů. Více informací najdete
na www.liberecky-kraj.cz, www.evstupenka.cz a www.infolbc.cz. Změna programu vyhrazena.

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS � 18. 3. 2014 / 19.00 hod.
SHANGHAI NIGHTS

Mňága a Žďorp. Zdroj: www.mnaga.cz

Kamil Střihavka. Zdroj: kamil.strihavka.its.cz

Placená inzerce

Nejlepší akroba�cká show se vrací do ČR s novým programem. Těšit
se můžete na neuvěřitelné výkony akrobatů.

Vstupenky v sí� www.�cketpro.cz
Volejte zdarma 800 800 007
www.�psportarena.cz

Kulturní kalendář
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Střípky z historie Hodkovic

V PROSINCI PŘIPRAVUJEME
13. 12. 2013 od 17:00
MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA A NADÍLKA

Trochu se zatoulal čertík, mikuláš a anděl, ale nakonec přeci jen cestu k našim dětem našel. Pro děti bude připravena pohádka a nadílka od Mikulášské
družiny. Vstupné 50 Kč/dítě.

30. 12. 2013 od 16:30 SILVESTR PRO DĚTI

Lampiónový průvod, malý ohňostroj a silvestrovský přípitek. Závěrečná akce
roku 2013.
Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.cz

RADOSTNÉ VÁNOCE
A POHODU V ROCE 2014
PŘEJE VŠEM TÝM RK MOTÝLEK

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Hodkovice nad Mohelkou,
přeje všem svým „Uživatelům“
klidné a bezstarostné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví v novém roce 2014.

V roce 1877 byl založen Ferd. Ull- čané známého porodníka Kittla, který
richem „Okrašlovací spolek“. Na první zde měl 40 let ordinaci. Zemřel v roce
schůzi 1. 12. 1877 bylo usneseno, že 1792. Jeho pomník je na stěně kostela.
se vysadí na cestě na Kalvárii směrem V té době zde ještě pracoval i doktor
k Vrchovině od fary až k cihelně ovoc- Jeyte, který se v roce 1849 odstěhoval
né stromy. Dále to byla i úprava cest do Ameriky a Dr. Ant. von Milde, který
v Městském lese a cesty pod Městským zřídil v našem městě očistné lázně. Válesem (všechny cesty jsou po akci vysy- ženým doktorem byl magistr a chirurg
pané pískem). Dále byla spolkem prove- Jos. Konrád, který ordinoval 40 let od
dena i úprava okolí těchto cest. Z dal- r. 1848 do roku 1889. Dalšími lékaři
ších akcí se jednalo o správu kašny, péče v Hodkovicích byli MUDr. Joh. Fuchs
o staré koupaliště a za své si ve spolku od r. 1864 do roku 1885, MUDr. Gustav Pilc od r. 1889 do roku 1891 a to
vzali i renovaci veškerých památek.
V roce 1884 německá tělocvičná pracoval ještě i jako zubař, MUDr. Rojednotka (Turnverein) usilovala o vý- bert Ehrlich od r. 1891 do roku 1902,
stavbu tělocvičny a získala v tomto roce MUDr. Ferd. Ullrich od roku 1870 jako
finanční prostředky z darů. 2. 4. 1884 městský a železniční lékař, spolu s ním
poslala jednota žádost městu, aby par- i MUDr. Frant. Fleischman jako městcela číslo 229 byla městem pro výstav- ský a tovární lékař, od roku 1907 byl ve
bu darována. Dne 8. 5. opravdu město městě jako zubní lékař Arnold Lorenc.
Hodkovice jsou na důležitých dotuto parcelu jednotě darovalo, stavba
byla ještě tohoto roku realizována. Po pravních cestách. Byla to výhoda i neroce 1945 zde byla tzv. „Osvětová be- výhoda pro naše město. Prošla tudy
seda“, nyní se na tomto místě nachází husitská válka, třicetiletá válka, válka 1866 německo-rakouská, bylo tady
Kulturní dům.
V roce 1886 byl v Hodkovicích za- drancování a ničení majetku. Hodkoložen místní oddíl „Ještědského a Jizer- vicím se v minulosti nevyhýbají ani
ského spolku“. U této příležitosti byla epidemiologické nemoci, např. mor v 15
- 16 stol., hlad v roce 1771, cholera 1831,
upravena cesta ke skále Štefánce.
V roce 1890 bylo zřízeno na Kalvárii nikdy nebyl ve městě dostatek léků
první dětské hřiště. Hrávali jsme tam a ochranných prostředků. Velké dobještě jako děti pouliční fotbal, pálili se rodiní přinesl rok 1741, kdy došlo k vytam čarodějnice, nyní je toto místo za- sázení prvních brambor. K sadbě bylo
ale brambor málo, bylo třeba rozšířit
nedbané a zarostlé.
V kronikách jsem našel i přehled množství sadby a to ještě v roce 1771
o prvních lékařích, kteří pracovali nebylo dostatečné. V roce 1771 - 1772
v Hodkovicích. V Hodkovicích měli ob(pokračování na straně 16)
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zemřelo v Hodkovicích mnoho lidí hladem, jejich těla nemohla být z kapacitních důvodů uložena na hřbitově, ale
byla pouze posypána vápnem a položena do dvou šachet před farou a to v místech, kde se dnes nachází socha sv. Jana.
Prvním primátorem města, byl Martin Schoen, v roce 1692, dále Jos. Prager
1717, konzulem Wenzel Zimmer a Wenzel Hutter 1746, primas Jos. Hauk 1768,
v r. 1792 byl starostou Joachim Brosch.
V roce 1801 Jos. Hauk, v letech 1813
-1821 Ferd. Spietschka, 1821 - 845 Jos.
Blaschka, 1845 - 1851 Winz. Spietschka,
1851 - 1854 Ignaz Baumheier, 1854
- 1871 Karl Hofrichter, 1871 - 1873 Ad.
Pilz, 1879 - 1882 Ferd. Baumheier, 1882
-1901 Johann Kirchhof, 1901 - 1910
Adolf Kirchhof. V roce 1918 se stal místostarostou Frant. Košek, místní řídící
učitel, od roku 1890 učil na české škole.
Němci z Bezděčína se za silné podpory německé školní rady v Hodkovicích a MUDr. Ferd. Ulricha zasadili
proti tzv. „rozpínavosti“ Čechů o vznik
německé školy v Bezděčíně. 16. 9. 1882
zde byla otevřena jednotřídka v domě
Anny Rulcové čp. 27. Němci v Bezděčíně založili v tomto roce ještě pět německých spolků. Při zřízení školy měla
jednotřídka 26 dětí a později 56. Hodkovický německý školní výbor podporoval tuto školu finančně, dával dětem
vánoční nadílku, organizoval pro děti
výlety. Podporoval i rodiče chudých dětí
a německé spolky.
Pro zajímavost uvádím, že Hodkovice vznikly za panování knížete Břetislava I. v letech 1034 - 1055. Liberec vznikl
kolem roku 1350. Hradec Králové 1330.
Turnov 1300. Rychnov 1400. (Podle

Kulturní kalendář
překladů z kronik od p. L. Tomeše).
První český včelařský spolek vznikl
v Hodkovicích dne 19. 12. 1931, pod číslem 7458 ho potvrdilo Zemské ústředí
včelařských spolků v Praze.
V roce 1964 vykoupilo spotřební
družstvo Jednota v Hodkovicích od sběračů 2526 kg borůvek, v roce 1965 již
4038 kg.
V Hodkovicích existovala i základní
devítiletá škola při státní dětské ozdravovně. Tato škola začala fungovat v roce
1953 a končila svoji činnost v roce 1968.
Byla to čtyřtřídka pro 80 dětí. Každé
dva měsíce se zde střídaly děti. Prvním
ředitelem byl p. Vilém Štrejchýř, který
se později, v roce 1958 stal školským inspektorem. Ředitelkou po něm se stala
Hana Růtová, do této školy přišla v roce
1955. Poslední léta fungování této školy
zde učili p. Josef Dufek z Turnova, Václava Válková ze Sychrova a pí Zděna
Šlamborová z Hodkovic. Od roku 1970
zde byla mateřská školka II. První ředitelkou této školky se stala pí Bočková,
rozená Železná.
Aktiv památkové péče a ochrany
přírody v Hodkovicích se v roce 1970
rozhodl darovat městu v lípovém dřevě
vyřezaný, 70 cm vysoký, městský znak.
Erb nakreslil grafik a znalec heraldiky
Václav Zajíček st., malíř a řezbář p. Josef Fanta tento znak vyřezal do dřeva.
Znak byl předán městu do opatrování,
nyní se nachází v prvním poschodí radnice.
V září roku 1972 uspořádal Aktiv
památkové péče a ochrany přírody hojně navštěvovanou a úspěšnou výstavu
s názvem „Naše záliby a koníčky“. Na
výstavě byly zastoupeny různé záliby

Kulturní kalendář
našich spoluobčanů a jejich rozličné
sbírky, např. zde bylo možné vidět výstavku poštovních známek, nálepky na
zápalky, pohlednice, papírové bankovky a mince, hotelové nálepky, porcelán,
hodiny, prospekty cestovních kanceláří,
pivní tácky, kávomlýnky, hmoždíře, odznaky, polodrahokamy, vzorky kořalek,
lucerny, kapesní kalendáře, modely aut
a lodí, akvarely, olejové obrazy, řezbářské práce, samorosty, heraldika, vyšívané obrazy, dřevěné domečky, fotografie,
práce z moduritu, kaktusy, skladby
místních hudebníků a výkresy dětí.
Do Hodkovic od roku 1363 do roku
1434 přicházeli jenom duchovní české národnosti, protože i většina obyvatel byla české národnosti. Za vlády
Biberštejnů k nám bylo dosazeno německé duchovenstvo. Nikdo nemohl
pochopit, jak je možné, že Dražičtí,
velcí vlastenci, prodali Hodkovice rodu
Biberštejnů, německým šlechticům.
K jakému vyznání se přikláněla šlechta,
takového vyznání byl tehdy i farář. Do
roku 1434 to byl katolický kněz, v roce
1548 byl u nás utrakvista (tak napsáno v kronice, nevím jaké je to vyznání),
v roce 1615 luterán a ten se jmenoval
Jan Campanus.
Učitel musel v obci vždy zastávat
více služeb pro město nebo obec. Učitelé byli vždy ještě zároveň písaři, kronikáři, zajišťovali v obci hudbu, byli to
ochotníci - divadelníci, dělali kostelní
sluhy a zvoníky, byli to tahouni kultury a vzdělanosti města nebo obce. Pro
zajímavost, v roce 1616 dostal učitel při
nástupu na učitelské místo tyto úkoly naučit děti se modlit, číst katechismus
a nedělní evangelia, měl dále děti na-
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učit číst, počítat, psát a trochu naučit
děti i latinu, v týdnu učit děti zpívat
pro nedělní mši a starší učitel dostal
ještě za úkol vytvořit v kostele zpovědnici. Protože kantor neměl nikdy vysoký plat, musel ještě hledat další vedlejší
příjmy a to od soukromého doučování
dětí doma, řečnění na pohřbech, křtinách, svatbách, atd. Učitel to dříve
opravdu neměl nikdy lehké.
Málo občanů již ví, že korouhvička
na věži radnice není jenom ozdoba. Občané podle jejího směru vždy odhadli,
jaké bude ve městě počasí. Jestliže praporek směřoval hrotem k severu, bylo
hezké počasí a teplo. Když směřoval na
jih, bylo chladno a větrno. Od východu
natočený praporek k západu předpovídal v létě mírně chladné počasí, ale
ustálené. Když byl praporek od západu
k východu, znamenalo to deštivé počasí.
Takto praporek slouží našim občanům
od roku 1812. Pro zajímavost ještě uvádím, že v současné době je medvěd ve
znaku města na korouhvičce obráceně.
Chyba se stala již v roce 1970, kdy vyrobil kopii praporku místní komunální
podnik a udělal tuto chybu. 18. 4. 1970
totiž korouhev z radnice spadla a instalatér p. František Jaroš ji sám 12. 9.
1970 opět instaloval i s touto chybou na
věž. Nyní, kdy je objekt chráněnou památkou se již nepodařilo napravit tuto
chybu, vše musí zůstat v původním stavu a znak na korouhvičce tedy i nadále
zůstal s chybou.
S použitím překladů kronik od
p. L. Tomeše sepsal
Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Kulturní kalendář

18

Přehled vánočních trhů v okolí

KINO – PROSINEC 2013
HODKOVICE NAD MOHELKOU
Středa 4. prosince v 19 hodin

DEN

ČAS

NÁZEV

MÍSTO KONÁNÍ

4. 12. – 8. 12.

9.00 –17.00

Vánoční trhy

Železný Brod

9. 12. – 23. 12.

9.00 – 18.00

Tradiční vánoční
trhy

Liberec

Vánoční trhy

Turnov

Vánoční slavnosti

Eurocentrum Jablonec n. N.

PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?

Tradiční vánoční
trhy

Žitava

Drážďanský
Štrýclmarkt

Drážďany

Nová česká komedie pro každého. Příběh o dvou rodinách, které se rozhodly,
že Vánoce jsou od toho, aby se konaly dobré skutky. Premiéra 5. 12. 2013.
Délka 100 minut. Vstupné 50 Kč.

13. 12. – 15. 12.
18. 12. – 20. 12.

9.00 – 18.00

18. 12. – 22. 12.
28. 11. – 24. 12.

10.00 – 21.00

RIDDICK
Třetí díl příběhů vesmírného psance, tentokrát vysazeného na opuštěnou
planetu. Sci-fi akční horor USA a Velké Británie. České titulky. Premiéra
5. 9. 2013. Délka 119 minut. Vstupné 50 Kč.

Neděle 15. prosince v 19 hodin

R A D O S T N É VÁNO C E
A HOD N Ě SP OKOJ E NO S T I V NOV ÉM RO C E
PŘE J Í
Z A M ĚS T N A NC I K I N A
PF 2014
Na leden ŘIPRAVUJEME
RIVALOVÉ, ZAPOMENUTÝ OSTROV, MAFIÁNOVI, PŘÍBĚH KMOTRA

Žitava – Tradiční vánoční trhy

Drážďanský Štrýclmarkt

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013
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
vydání, 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.

Fotografie z komedie PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?. Zdroj: prijdeletosjezisek.cz

Kulturní kalendář
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M + P stravování

150 let hodkovické lékárny

Naše firma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy
do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

Návštěvníci hodkovické lékárny i kolemjdoucí si jistě povšimli vývěsního štítu,
na kterém je napsáno Lékárna „U Anděla strážce“ založeno 1863 – letos tedy
uplynulo 150 let od založení.
hrál na varhany, dirigoval i komponoval.
Oblíbené byly také jeho přednášky o historii, z cest nebo o zdravotnické tématice. Byl
nadšeným patriotem města Hodkovic. Studoval jeho historii a napsal mnoho článků
do novin i rozhlasu. Jako člen Aktivu památkové péče měl velkou zásluhu na tom,
že mnoho hodkovických památek zůstalo
zachováno. Také díky jeho kronice lékárny
si připomeneme část historie Hodkovic nad
Mohelkou.
(pokračování příště)
František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Pro chytré hlavičky...
Střední obtížnost (hodnocení obtížnosti: 0,53)

Puzzle 4 (Medium, difficulty rating 0.53)
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Lehká obtížnost (hodnocení obtížnosti: 0,35)

Puzzle 3 (Easy, difficulty rating 0.35)
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Miloslav Marek
M + P stravování
Smržov 64, 463 43 Český Dub

Městské kino v Hodkovicích nad Mohelkou
zve všechny příznivce filmu a hodkovické historie na

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

Placená inzerce

Nedávno byla shodou okolností nalezena kronika hodkovické lékárny, kterou
napsal PhMr. Karel Havlík, dlouholetý
lékárník. Díky pochopení pana PharmDr.
Šámala a paní Linkové byla tato kronika
zapůjčena k publikování a její obsah a fota
budou prezentovány v dalších číslech Kulturního kalendáře. Článek o hodkovické lékárně je také vzpomínkou na nedožitých 90
let PhMr. Karla Havlíka.
PhMr. K. Havlík byl znám široké hodkovické veřejnosti jako organizátor kulturních,
společenských a jiných akcí. Organizoval
různé zájezdy, ať už za poznáním, hudbou
nebo do divadel. Byl i dobrým muzikantem,
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Kulturní kalendář

v sobotu 30. listopadu 2013
10.00 – 13.00
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Nahlédnete do minulosti našeho kina, překvapí Vás výsledky ankety o kině mezi žáky
základní školy, prohlédnete si promítací kabinu a naši promítači Vám předvedou práci
s kamerami a také zrealizujeme zkušební promítání z moderního projektoru.
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VŠECHNY SRDEČNĚ ZVOU ZAMĚSTNANCI KINA

Kulturní kalendář
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Kulturní kalendář

Základní škola – Jablíčkový den v 1.B

Koncert Marty Kubišové (15. 11. 2013)

Kniha – Vladislav Kos
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 417
Papírnictví – Alena ªomasová
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 6
Zverimex – Jarmila Knoblochová
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 3
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka čp. 216
Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna
Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

Placená inzerce

PRODEJCI Kulturních kalendářů Města Hodkovice nad Mohelkou
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