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 Jubilanti  
v únoru 2015

Pavel Češka

Vladimír Košek

Petr Ressel

Josef Jíra

Miluška Holanová

Úvodní slovo  
redakční rady

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

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 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: Jan Jirouš.  

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.

Vážení čtenáři,

v únorovém vydání naleznete opět mnoho 
tipů na příjemné trávení volného času. 

Pozornost věnujte i pozvánce na tradiční 
Hasičský bál, který se koná již 7. února. 

S přáním klidného února

Za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

Hodkovické Amatérské Divadlo - NAše HOdkovické LOUtkové
vás srdečně zve

na únorová představení
v rámci zimní pohádkové sezóny 2014/2015

každou neděli v 15.00
KULTURNÍ DŮM - ZKUŠEBNA A KLUBOVNA HADU (1. patro)

1. 2.  Tři prasátka  
 (hraje Divadlo z košíku z Liberce)

8. 2.  Setkání s loutkami 

aneb co všechno může být loutka.

  (Dílnu DRAMAHRÁTKY  pro všechny, kteří si chtějí zkusit 
divadlo, vede Darina. Doporučený věk 6 - 99. Budeme si hrát 
a vymýšlet, vyrobíme si muchláky a zahrajeme si vymyšlené 
příběhy). 

15. 2. Hrajeme si s písničkami
  (zahrají Háďata o tom, jak to bylo, když se Komáři ženili a jiné 

příběhy z písniček...)

22. 2. O zvědavém slůněti
 (hraje Divadlo z košíku z Liberce)

Za dobrovolné vstupné děkujeme, je využito na uhrazení nájmu, provozu 
Klubovny HADu a další potřebnosti...

Moc se na vás těšíme.

    SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODKOVICE NAD MOHELKOU 

         POŘÁDÁ 
V SOBOTU DNE  7. ÚNORA 2015 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

K POSLECHU A TANCI ZAČÁTEK VE 20.00 HOD.                                                      
   v KáDéčku                    HRAJE SKUPINA     KRAKATIT  
v  HODKOVICÍCH N. M.                                                                                                  

VSTUPNÉ     120 Kč                                                                                                                                                                                      
 

* VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI * 
 
 

Místa je možné rezervovat na tel. 602569262 p.Kuchta 
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Spotřebitelská poradna

6. 2. Tradiční masopustní bál RCL, Lidové sady Liberec

7. 2. Magna, Dům kultury Liberec

7. 2. Sportovní ples TUL, Lidové sady Liberec

7. 2. Myslivecký ples, restaurace U Košk - Pavlovice Liberec

14. 2. Etnoples ZOO Liberec, Lidové sady Liberec

14. 2. Ples ruprechtických sousedů, restaurace U Košků – Pavlovice Liberec

20. 2. Agrární ples, Dům kultury Liberec

20. 2. Reprezentační ples Vratislavic, KD Vratislavice 101010

20. 2.  Ples Jizersko-ještědský horský spolek, restaurace U Košků – Pavlovice 
Liberec

20. 2. Šibřinky, TJ Starý Harcov – předprodej: pí Kociánová,  
tel.: 482 750 801

21. 2 Dětský karneval, TJ Starý Harcov, začátek ve 14 hodin

21. 2. Erotický ples, Dům kultury Liberec

21. 2. Pejskařský ples, Lidové sady Liberec

21. 2. Ples – Jedličkův ústav, restaurace U Košků – Pavlovice Liberec

21. 2. 3. reprezentativní ples Severáčku, MCU Koloseum Liberec

Plesy v únoru – taneční sezóna v plném proudu

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.

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013

 
 

SRDEČNĚ  ZVEME  VŠECHNY  PŘÍZNIVCE  HASIČŮ 
NA  „ZLATOU  HVĚZDU“  VE  ŽĎÁRKU 

 

                                                KDE  SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  Z  JÍLOVÉHO 
 

POŘÁDÁ  TRADIČNÍ 
 

„HASIČSKÝ  BÁL“ 

V  PÁTEK  dne  27.2.2015  ve  20:00  hod. 

                               Doprava z Hodkovic z náměstí v 19 : 00 hod  se zastávkou na autobusové zastávce u střediska naproti pečovateláku 
 

K    t a n c i    a    p o s l e c h u    h r a j e 
 

„  V  Í  K E  N  D  „ 

 
NEVÁHEJTE,  RADOST  SVÉMU  TĚLU  UDĚLEJTE ! 

Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy? Přišlo 
vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jisti, jaká práva jako  
spotřebitel máte?

dTest spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:

Poradenství v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání zboží 
v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, 
vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) 
na telefonní lince a přes elektronickou poradnu. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena 
běžného hovoru.  

 Telefonní linka: 299 149 009, Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hodin

 Elektronická poradna: www.dtest.cz/e-poradna

Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, které zprostředkovává dosažení 
dohody ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli. Jde o internetovou službu přístupnou 
každému na webových stránkách www.vasestiznosti.cz. Jejich prostřednictvím může 
spotřebitel zadat stížnost, sledovat postup případu a v závěru ohodnotit přístup podnikatele 
k řešení jeho stížnosti.
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1, Jablonec nad Nisou. Rada města schvaluje poskytnutí fi nančního příspěvku pro žadatelku 
Pavlu Nejedlovou, bytem Riegrova 423, Hodkovice n. M., ve výši 3.000,- Kč.

-  Rada města schvaluje žádost o fi nanční příspěvek do fondu oprav domu na náměstí T. G. Ma-
saryka č.p. 213 za rok 2014 ve výši 6.000.- Kč. V domě vlastní město nebytové prostory. Rada 
města schvaluje žádost o úhradu podílu města (2619/10000) z této nemovitosti za Sdružené 
pojištění neziskových organizací ve výši 651,- Kč.

-  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. Liberecká č.p. 6 u pana 
H. (+ 1 osoba).

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu  pohledávek za nájem a služby spojené s uží-
váním městských bytů ke dni 19. 12. 2014. Stav dluhů činí 200 537,50 Kč. Rada města poža-
duje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města bere na vědomí přehled o uzavřených nájemních smlouvách na městské byty 
v roce 2014. 

-  Rada města souhlasí s uzavřenými nájemními smlouvami o nájmu hrobových míst na 
veřejném pohřebišti v Hodkovicích nad Mohelkou, uzavřenými v době od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2014 podle seznamu předloženém paní Irenou Líbalovou.

-  Rada města schvaluje udělení odměny ředitelce Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohel-
kou paní Hertě Šrytrové ve výši podle návrhu starostky města.

Úplné znění  usnesení  rady města  najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

BUDE OD 5. 1. 2015 OTEVŘEN KAŽDÝ DEN 
OD 10.00 do 22.00 HODIN S MOŽNOSTÍ STRAVOVÁNÍ

  HOTOVÁ JÍDLA OD 10.00 do 14.00 HODIN

  MINUTKY OD 10.00 do 20.00 HODIN.

  PLATBA MOŽNÁ V HOTOVOSTI NEBO STRAVENKOU

 608 243 235

Adresa: nám. T. G. Masaryka 112, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

HOTEL U ARCIVÉVODY ŠTĚPÁNA

Pl
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Městský úřad informuje

Informace z 1. zasedání rady města 7. 1. 2015

Rada města schválila obsazení komisí:

- Bytová komise:   Ladislava Bolardová, Hana Čermáková a Hana Kaštovská, DiS.

-  Grantová komise:  Zbyněk Dostrašil, PhDr. Oldřich Čepelka, Ladislava Bolardová, 
Pavla Stará, Naďa Buriánová,

- Kulturní komise:  Hana Vaňková, Mgr. Pavlína Fialová, Alexandra Hrušovská 
a Naďa Burianová. 

-  Rada města projednala návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libe-
reckého kraje pro rok 2015. Spoluúčast města je 255.240,- Kč. Rada města s touto smlouvou 
souhlasí a předkládá věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města schvaluje návrh na vyhlášení výběrového řízení na prodej bytu č. 6 v domě v ul. 
Rychnovská čp. 391 v Hodkovicích nad Mohelkou. Nejnižší nabídková cena je 102.000.- Kč.

-  Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy T.G. Masaryka v Hodkovicích nad 
Mohelkou o úpravě cen za pronájem nebytových prostor školy. Rada města souhlasí se 
zachováním poplatku za pronájem odborné učebny včetně zařízení za 250,- Kč/hod., za 
pronájem učebny za 90,- Kč/hod. a pronájem tělocvičny Sokolu za 100,-Kč/den.  Rada města 
souhlasí se zvýšením poplatku za pronájem tělocvičny pro veřejnost na 150,- Kč/hod., za 
pronájem školního klubu na 100,- Kč/pololetí a pronájem školní družiny za 500,- Kč/pololetí 
s tím, že měsíční pronájem je za 100,- Kč/měsíc. Pronájem tělocvičny pro zařízení dotova-
ná městem pro dospělé bude za 150,- Kč/hod. s tím, že pro děti bude zdarma. Rada města 
souhlasí s pronájmem školní jídelny za 110,- Kč/hod. s úklidem ze strany školy nebo za 
90,- Kč/hod. při zajištění úklidu nájemcem. Rada města souhlasí s pronájmem školní ku-
chyně za 160,- Kč/hod. s úklidem ze strany školy nebo za 140,- Kč/hod. při zajištění úklidu 
nájemcem. Podmínkou tohoto pronájmu je, že zařízení v kuchyni smí obsluhovat pouze 
zaměstnanci školní kuchyně.

-  Rada města projednala žádost o zhotovení nájezdu ke garážovým vratům domu čp. 11 v Li-
berecké ulici v Hodkovicích n. M. Žádost podal pan Š., bytem Hodkovice n. M. Rada města 
požaduje provést další jednání o technických možnostech realizace s ředitelem TSH a žada-
telem.

-  Rada města projednala v návaznosti na usnesení rady města č. 202/14 specifi kaci reklamní 
tabule na novinovém stánku umístěném na náměstí T.G. Masaryka v Hodkovicích n. M. 
Rada města souhlasí s umístěním reklamní tabule podle původní žádosti (provedení a roz-
měry).

-  Rada města projednala zápis č. 5 ze schůze Grantové komise ze dne 11. 12. 2014, týkající se 
vyhodnocení žádostí o grant na výzvu Podpora studentských prací. Rada města neschvaluje 
poskytnutí fi nančního příspěvku pro SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou, sídlo Horní náměstí 
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Informace MěÚ občanům – SMS zprávy

Stačí vyplnit formulář na webových stránkách a  budou Vám 
aktuální informace z webových stránek města a hlášení městského 
rozhlasu zdarma zasílány formou SMS zpráv.

Formulář pro zasílání SMS zpráv najdete na webové adrese
www.hodkovicenm.cz/cs/zasilani-sms-zprav. 

Registrace i zasílání SMS zpráv je zdarma.

Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 417

Papírnictví – Alena Th omasová 
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

Ovoce – Zelenina, J. Šilarová, náměstí T. G. Masaryka

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

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

Významné osobnosti:
4. 2. Božena Němcová, prozaička (195. výr. nar.)
6. 2. Jan Werich, herec, dramatik a prozaik (110. výr. nar.)
24. 2. Karolina Světlá, prozaička (185. výr. nar.)
24. 2. Josef Svátek, prozaik (180. výr. nar.)

Významné dny:
4. 2. Světový den boje proti rakovině
11. 2. Světový den nemocných, vyhlášen roku 1993
11. 2. Den bezpečného internetu
14. 2. Připomínka mučedníka Valentýna
20. 2. Světový den sociální spravedlnosti
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
22. 2. Mezinárodní den skautek

Městská knihovna

Výpůjční doba
pondělí: 9 – 11, 12 – 17 hodin
středa:  9 – 11, 12 – 18 hodin
čtvrtek:  9 – 11, 12 – 15 hodin

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

 

Provozní doba od 8.30 hodin.

Telefon: 721 806 695
 

Adresa:
LESNÍ 473 (KOLONIE)

463 42 HODKOVICE NAD MOHELKOU

IČO: 15703614
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Chcete být pravidelně informován(a) o dění ve městě? 
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Vaříte? 

ČRo Sever odvysílá vaše recepty!

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  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.

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

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub
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Svíčková vaší maminky je nejlepší na světě, meruňkové řezy tety Hany nemají konkurenci 
a na váš guláš je krátký i mistr Pohlreich…? Ve vysílání Českého rozhlasu Sever máte šanci 
se předvést. Od ledna 2015 každý všední den v půl dvanácté vybírá Slávka Brádlová z poslu-
chačských receptů.

Co vás na receptech od posluchačů překvapuje?
Nápaditost a časté uplatnění zásady „v jednoduchosti je síla“. Někdy opravdu stačí málo a i cel-
kem běžný recept ta maličkost povýší na zajímavou specialitu. Například – bramborák podáva-
ný s kysaným zelím je celkem známý, ale ve chvíli, kdy to zelí přidáte rovnou do těsta, vznikne 
variace přímo skvostná. A je příjemné, že se můžeme vracet i do dětství, zavzpomínat třeba na 
babiččin jahelník nebo guláš strejdy Martina, který sice nic jiného nevařil, ale když dvakrát 
do roka vystřihl ten svůj gulášek, olizovala se celá rodina i hosté.

Co byste nové rubrice ve vysílání popřála?
Hodně posluchačů – ať těch, kteří svými pěti recepty přispějí nebo těch, kteří se nechají inspi-
rovat a v ideálním případě to může být spojené. Ani ten nejlepší a nejnápaditější kuchař nebo 
kuchařka přece nevědí úplně všechno, tak proč si neobohatit jídelníček, proč si nepřipomenout 
stará poctivá jídla, proč nevyzkoušet něco úplně nového nebo exotického a proč se nenaučit 
nějaké triky, jak to běžné vaření zjednodušit, což je vítané nejen pro začátečníky, ale i pro ty 
zkušenější. 

A jaká cesta vede k rozhlasovému vaření?
Jednodušší už to snad ani být nemůže –adresa emailová je recepty@sever.rozhlas.cz. Stačí 
poslat 5 receptů – ať už na jedno téma – například kuře nebo brambory anebo polévky ane-
bo směs toho, co u vás doma chutná – od předkrmu a polévky přes hlavní jídlo až k salátu 
a moučníku. Fantazii se meze nekladou . Ve vysílání jsou posluchačské recepty každý všední 
den kolem půl dvanácté, hned nato také na facebooku a posléze i na webu Českého rozhlasu 
SEVER. Tak vařte, pečte a smažte s námi, dobrou chuť vám přeje Slávka (Brádlová).

 
 
NALAĎTE SI  „POHODOVÉ ODPOLEDNE Z LIBERCE“ 
 
* to je dvouhodinový blok nabitý reportážemi,     
   pozvánkami a zajímavostmi z Libereckého kraje 
 

* každý všední den mezi 14. až 16. hodinou  
   s Ivetou Kalátovou  

 

                
 
… teď už jen správná frekvence:  
 

LIBEREC    91,3 FM 
JABLONEC NAD NISOU A OKOLÍ    102,3 FM 
SMRŽOVKA, TANVALD,  DESNÁ, HARRACHOV    107,9 FM 
FRÝDLANT V ČECHÁCH A OKOLÍ    97,4 FM  
 

liberecká redakce Českého rozhlasu Sever  
Modrá 1048 
Liberec 6, 460 06 
tel: 221 553 710, 221 553 704 

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic a Odborová organizace KOVO Monroe 
 

pořádá 
 

V sobotu 14. března 2015 v kulturním domě v Hodkovicích 
 

 

 
Začátek: 2000        Konec: 0200  

 

K poslechu a tanci hraje LEVOU RUKOU BAND 
Předtančení 

 

                                                     Vstup pouze ve společenském oblečení. 
Předprodej vstupenek od 26. 1. v prodejně Cenový ráj na náměstí T.G.M. 

Cena vstupenky 120 Kč 
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Horolezecký oddíl a Městské kulturní středisko  
vás zvou  

na filmový festival

EXPEDIČNÍ KAMERA 2015
Kde: Kino v Hodkovicích nad Mohelkou

Kdy: 6. – 7. 3.  2015
6. 3. 2015 od 18.00 hod.

Od 19.00 hod. Host: Petr „Miska“ Mašek „Expedice K 2“ 

7. 3. 2015 od 18.00 hod.

Vstupné: dospělí: 70 Kč

 senioři, studenti: 40 Kč

 ZTP: zdarma.

Program festivalu na: www.expedicnikamera.cz.

Občerstvení  zajištěno, vstupenky jsou slosovatelné, těšíme se na vaši návštěvu.
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Lyžařský areál BUŘÍN
v Hodkovicích n/M – Záskalí

Sportovní klub Hodkovice n/M – lyžování 
člen SPLV

Zveme všechny příznivce zimních sportů do lyžařského areálu v Hodkovicích nad 
Mohelkou - Záskalí. Tratě mají převýšení 89 metrů a jsou určeny pro všechny 
druhy lyžařů od pokročilých až po rodinné lyžování. Délky jednotlivých sjezdo-
vek jsou od 450 metrů až do 1000 metrů. Sjezdové tratě jsou upravovány strojem 
KässbohrerPistenBully 170 D. Jízdenky se kupují v dolní stanici vleku. Parkoviště 
jsou podél hlavní silnice Liberec - Turnov v osadě Záskalí, číslo vozovky 635 a na 
parkovišti pod Hasičskou zbrojnicí zdarma.

Lyžařský areál „Buřín“
Profily jednotlivých sjezdových tratí:
(na obrázku zprava) 

1 – modrá, lehká – délka cca 650 m

2 – červená, středně těžká – délka 450 m 

3 – černá, rychlá, náročná – délka 550 m

Informace o vleku
Samoobslužný teleskopický vlek typu 
TLV 7.5 - 11, výrobce Metasport Ost-
rava. Kapacita je 638 osob/hod. Počet 
unašečů 40 kusů. Počet podpěr 6 ks + 
poháněcí a vratná stanice. Převýšení 
89 metrů. Průměrný sklon 31 %. Ohří-
várna s občerstvením u horní stanice.

Kontaktní informace: 
e-mail:  

skhodkovicelyzari@seznam.cz

Jiří Hradecký: 

mobil: 724 636 349 

e-mail: jirihradecky@tiscali.cz     

Ceny včetně DPH děti do 15 let  dospělí senioři nad 65 let

Denní lístek 130 Kč 230 Kč 130 Kč

Polodenní lístek 80 Kč 150 Kč 80 Kč

Bodová jízdenka (10 jízd) 60 Kč 100 Kč 60 Kč

Rolo na jízdenky 40 Kč

Lyžaři!

Řiďte se pokyny obsluhy vleku. Podrobné informace jsou uvedeny u pokladny vleku na 
dolní stanici. Lyžařské hole mějte vždy v pravé ruce. Jízdenku doporučujeme umístit 
nejlépe na rolo neboli „zatahovák“ na rameno.

Provoz vleku:
SO – NE od 9.00 do 16.00 hodin

Dále o svátcích, prázdninách (pololetní prázdniny 30. 1. 2015, jarní prázdniny  
od 2. 2. 2015 do 8. 2. 2015) a při výcviku 7. tříd ZŠ případně dle dohody.

Ceník jízdného pro sezónu 2014/2015 – lyžařský areál „Buřín“ (vč. DPH)

Aktuální informace:
www.burin.unas.cz

SKI atlasy České republiky 

Ostatní informace:
SKI atlasy České republiky 

Zahájení sezóny bude podle sněhových podmínek.  
(Sledujte vývěsku a www.burin.unas.cz .)



16 17Kulturní kalendář Kulturní kalendář 17

ČAMBUZY

Mnoho lidí dostalo kromě svého jména a příjmení také přezdívku, která vznikla na 
základě nějaké události, vlastností nebo chování člověka, podle jeho vzhledu apod. 

Mnozí vědí, kdo měl nebo kdo má přezdívku např. Leklerk, Smeták, Rámus, Drbna, 
Čahoun, Kulíšek, Šmajda, Sparťan, Džuzbery, Slimák nebo třeba Včelka, atd. 

Přezdívku má i  naše město. Jestliže řeknete v  Turnově, v  Č. Dubu, prostě 
v okolí našeho města, že jste z Hodkovic, hodně lidí se začne usmívat a říká, 
že jste z Čambuz.

Snažil jsem se zjistit, kde a jak vznikla 
tato přezdívka Čambuzy, ale dozvídal jsem 
se většinou jenom to, že vznikla dávno, 
kdy se neví. Jedna odpověď se mi zdála 
nejpravděpodobnější. Prý jednou když bylo 
několik trampů z Hodkovic v Českém ráji, 
tak se jich ptali, odkud jsou. Oni z legrace 
odpovídali co je napadlo, že jsou z Čam-
buz, že jsou zdaleka a vy jistě ani nevíte 
kde to je. 

Druhý den za nimi ale přijeli kamarádi 
a ti na stejnou otázku odkud jsou, odpoví-
dali, že žijeme stejně jako tihle naši kama-
rádi v Hodkovicích. A bylo to venku, vzbu-
dilo to smích a veselí a přezdívka našemu 

městu již zůstala. Pokud někdo ví, kdy 
opravdu přezdívka vznikla a na podkladě 
čeho, budu rád, když mi dá tuto informaci. 
Většině občanů Hodkovic přezdívka Čam-
buzy nevadí. Dokonce existuje hymna, její 
text mi napsal pan. J. Honzejk, tímto mu 
děkuji za ochotu. Hodkováci mají i samo-
lepky na auta. Text hymny Čambuz je na 
následující straně a samolepka na auto je 
na této straně. 

Po vítězném posledním zápase v okres-
ním přeboru ve fotbale, který znamenal 
i postup do 1.B třídy krajského přeboru, 
zpívali fotbalisté hymnu Čambuz. Jablo-
necký deník informoval, že titul v okres-
ním přeboru získaly Čambuzy z Hodkovic. 
Místní hokejový oddíl se jmenuje HC Ar-
tur Čambuzy. Existuje i Čambuzy poker 
club. Na sportovišti za školou se hrál teni-
sový turnaj Čambuzy open. V „KáDéčku“ 
se konal Čambuzy punk rock festival.... 
Hodkovice a jejich přezdívka už tak nějak 
patří k sobě, ať se to někomu líbí nebo ne.

Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic



18 19Kulturní kalendář 19Kulturní kalendář

Mikulášská nadílka v MŠ Vánoční besídka v MŠ

Divadelní představení v MŠ Divadelní představení v MŠ

Fotografi e z akcí MŠ

Na podzim loňského  roku se zúčastnili všichni žáci 8. a 9. tříd školního kola Ekologické 
soutěže, kterou vyhlásila Střední škola rybářská a vodohospodářská v Třeboni.  Do druhého 
závěrečného kola soutěže, které proběhlo v úterý dne 27. 1. 2015 na této střední škole v Třeboni, 
postupují:

Ekologická soutěž pro žáky 8. a 9. ročníků 
postupujících do 2. kola v Třeboni

1. Laura Majerčíková (9.B) 10. – 11. místo

2. Kristýna Kopecká (9.A) 15. – 16. místo

3. Ondřej Polívka (8.A) 15. – 16. místo

4. Tereza Vyhlasová (9.B) 19. – 23. místo

5. Lukáš Roubínek (9.B) 24. – 35. místo

6. Jitka Košková (9.B) 24. – 35. místo

7. Nikola Domácí (8.A) 24. – 35. místo

U PŘÍLEŽITOSTI NÁRODNÍHO TÝDNE MANŽELSTVÍ

VÁS ZVEME NA BESEDU S  PETREM ČINČALOU
koordinátorem Národního týdne manželství, zakladatel centra Generace Liberec

VE STŘEDU 11. 2. 2015 OD 18 HODIN 

RODINNÝ KLUBU MOTÝLEK

  Motto 9. ročníku týdne manželství v ČR je:

Šťastně až do smrti?
Není to jen pohádka?

Jak mít vztah, který vydrží…

Drobné občerstvení zajištěno, vstup ZDARMA.



KINO – ÚNOR 2015
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 6. února v 19 hodin
OČISTA: ANARCHIE
Na jednu noc se americké ulice změní v peklo, neboť i ty nejtěžší zločiny jsou 
legální. Druhé pokračování úspěšného thrilleru USA. Doporučeno od 15 let. 
!Nerušte hovorem a jídlem během promítání! Délka 103 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 13. února v 19 hodin
SCARY MOVIE 5
Terčem dalšího dílu Scary Movie jsou úspěšné „dokumentární horory“ ze série 
Paranormal Activity. Počet pánviček, které padají lidem na hlavu, je větší než velký. 
Komedie USA. Doporučeno od 12 let. Délka 86 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 20. února v 19 hodin
DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
Aby porazil zlo, spojí se s ještě větším zlem a stane se Drákulou – nezničitelným 
démonem. Americké akční historické drama. Doporučeno od 12 let. 
!Nerušte hovorem a jídlem během promítání! Délka 92 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 27. února v 19 hodin
POŠŤÁK PAT
Pat chce vyhrát pěveckou soutěž, a tak dopisy za něj  nosí robot, který však 
Patovi způsobí mnoho potíží. Britská animovaná komedie pro celou rodinu. 
Délka 88 minut. Vstupné 50 Kč. 

 PROSINEC 2014 – ÚNOR 2015 V PŘEDSÁLÍ KINA 
LOVCI BOUŘEK 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ pana JIŘÍHO KOUŘILA

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA (zdroj: www.draculauntoldintl.com)


