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Úvodní slovo redakční rady

Vážené čtenáři, 
adventní čas se blíží a my bychom Vás rádi pozvali na adventní setkání 27. 11. na náměstí 
T. G. Masaryka. Věříme, že to situace dovolí a budeme se moci v tom poklidném čase setkávat 
a společně trávit čas.

Krásný listopad za kolektiv redakční rady přeje Naďa Burianová

Našim jubilantům blahopřejeme k jejich životnímu výročí 
a přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let života.

Jiřina Jarošová

Jana Jermářová

Ladislav Dědek

Zdeněk Bláha

František Hujer

Jubilanti v listopadu 2021
Radmil Pojkar

Stanislav Kouřil

Václava Menclová

Helena Charousková

Robert Jung

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města  
Hodkovice nad Mohelkou  

se bude konat 3. 11. 2021 od 17.30 hodin

Místo konání: obřadní síň. Těšíme se na Vaši účast

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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Informace z rady a zastupitelstva města
Informace ze 17. jednání rady města 29. 9. 2021

 –  Rada města schválila rozpočtové opatření č. 6/2021. Příjmy po rozpočtové změně budou 
63.293.154,19 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 78.425.154,19 Kč a financování po roz-
počtové změně bude 15.132.000,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí 
materiálů. Rada města dá na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2021 zastupitelstvu města.

 –  Rada města projednala žádost o koupi části pozemkové parcely č.1432 (ostatní komunikace) 
v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podalo Společenství vlastníků Mánesova č.p. 530, 
Hodkovice nad Mohelkou, PSČ: 46342. Rada města schválila záměr prodeje s tím, že geome-
trické oddělení pozemku zadá na vlastní náklady žadatel, vytyčení přesné hranice pozemku 
proběhne za účasti žadatele a současného vlastníka. Veškeré náklady na prodej ponese žadatel. 
Po doložení geometrického oddělení pozemku bude záměr prodeje zveřejněn na úřední desce 
města a věc předána k rozhodnutí zastupitelstvu města.

 –  Rada města schválila cenovou nabídkou výměny kotle včetně vložkování komínu v bytě v ZŠ 
na adrese J. A. Komenského 467. Nabídku podala firma MR – TROJÁK s.r.o., IČ 06004181, 
předpokládaná výše realizace je 106 481,70 Kč. 

 –  Rada města projednala žádost V. S., Rychnovská…, Hodkovice nad Mohelkou o možnosti vy-
budování zahradního domku 4 x 5 m a kůlny 4 x 4 m na části pozemku p. p. č. 3298, který 
má pozemek pronajatý. Bylo vyžádáno stanovisko odboru stavební úřad. Rada města pověřuje 
starostku města a tajemníka jednáním ve věci žádosti se stávajícími nájemníky pozemků za 
účelem ujasnění podmínek, za kterých bude nájem pokračovat.

 –  Rada města vzala na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za 
3. čtvrtletí 2021. 

 –  Rada města souhlasí s prodloužením termínu ukončení stavby „Oprava chodníku podél ulice 
Liberecké, Hodkovice nad Mohelkou úsek km 0,000 – 0,443 80“ do 15.10.2021.

Informace z 18. jednání rady města 13. 10. 2021
 –  Rada města schválila návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo S/0017/2021 ze dne 27.4.2021 
z důvodu navýšení ceny a prodloužení doby plnění nejpozději do 15.10.2021. Důvodem navý-
šení ceny je navýšení plochy kamenné přídlažby zpevněné krajnice podél vozovky a důvodem 
prodloužení doby plnění je změna v podobě úpravy neúnosné pláně a její stabilizace podkladní 
cementovou vrstvou a schvalovacími procesy této změny. Souhlas s prodloužením lhůty byl 
dán usnesením RM 17/2021. 

 –  Rada města schválila návrh na výpověď smlouvy s REMA Battery, s.r.o.  vztahující se k za-
jištění místa zpětného odběru baterií nebo akumulátorů. Služby REMA Battery, s.r.o. nejsou 
dlouhodobě od r. 2016 využívány a vzhledem k tomu, že zpětný odběr je zajišťován firmami 
ASEKOL a ECOBAT, je smlouva se společností REMA Battery,s.r.o. nadbytečná.  

 –  Rada města schválila návrh Smlouvy o dílo se společností METALO, s.r.o., Karlovarská 161, 
Liberec na dodávku a montáž oplocení kluziště.  

 –  Rada města schválila návrh cenové nabídky na zajištění splnění legislativní povinnosti pro 
obce a města podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v aktuálním znění a prová-
děcí vyhlášky č. 140/2021 Sb. Vyhláška energetického auditu.  
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 –  Rada města vzala na vědomí žádost o pokácení náletových dřevin a opravu opěrné zdi Dlouhý 
kopec v Hodkovicích nad Mohelkou.  Špatný stav opěrné zdi evidován a její oprava bude zařa-
zena do výhledu oprav a v rámci možností poté opravena. Vykácení náletových dřevin je v plá-
nu na počátek příštího roku, v případě, že bude dostatek finančních prostředků, bude vykácení 
provedeno ještě v letošním roce.  

 –  Rada města projednala žádost R. a M. T. o udělení souhlasu k umístění brány při vjezdu na 
pozemek p. č. 145 a 146. Brána bude umístěna na sjezdu z místní komunikace 11c na pozemek 
p. č. 145 a 146 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Rada města souhlasí s umístěním brány podle 
přiloženého nákresu.

 –  Rada města souhlasí s uzavřením mateřské školy v době vánočních prázdnin, a to ve dnech 
23. 12., 27. 12., 28. 12., 29. 12., 30. 12., 31. 12. 2021. Uzavření mateřské školy je z technických 
důvodů – bude probíhat výměna podlah, krytin, opravy a malování.  

 –  Rada města pověřila starostku města uzavřením smlouvy o dodávkách elektrické energie pro 
odběrná místa patřící městu Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Rada města souhlasí s úpravou provozního řádu sportovní haly pro jasně definovanou dobu 
pronájmu včetně uklizení plochy a ceníku za osvícení plochy halogeny. 

 – Rada města souhlasí s uzavřením mateřské školy dne 29. 10. 2021

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

 

VÝSADBA STROMŮ 
pro přivítané občánky Města Hodkovice nad Mohelkou. 

Po roční přestávce se opět sejdeme a vysadíme 8 nových stromů.                             

Výsadba proběhne v neděli 14. 11. 2021 ve 14:00 hod. resp. ve 14:45 hod. 

u dětských hřišť (horní a prostřední) na sídlišti Podlesí. 

Všem rodinám, kterých se výsadba týká, bude zaslána pozvánka. 
 

Těším se na setkání s Vámi. Markéta Khauerová – starostka města 



6 Kulturní kalendář

 
Město Hodkovice nad Mohelkou 

nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
tel. 485 145 353, www.hodkovicenm.cz 

 
 

 
 

 www.hodkovicenm.cz  

Rada města Hodkovice nad Mohelkou 
 

Vás zve na společné setkání. 
 

Sejdeme se ve středu  
 

10. 11. 2021 od 18 hodin  
 

v klubovně hasičů v Jílovém  
 

Přijďte s námi diskutovat o Vašich 
připomínkách a námětech. 

 
Jedním z témat bude připravovaná výstavba 

ČOV a kanalizace. 
 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
 

Za Radu města  
 

Ing. Markéta Khauerová - starostka města 
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Městská knihovna Hodkovice n.  M.
VÝPŮJČNÍ DOBA LISTOPAD

                               pondělí  01.11.              12-17
                               středa    03.11.    9-11
                               čtvrtek  04.11.    9-11 /12 -15
                               pátek     05.11.    9-11

 
8.-19.11. zavřeno

 
pondělí 22.11.               12-17
středa   24.11.    9-11 / 12-15
čtvrtek  25.11.    9-11 / 12-15
pondělí 29.11.    9-11 / 12-15

 

Městská knihovna

V městské knihovně si kromě knih můžete přijít vypůjčit i časopisy. K dispozic jsou tituly pro děti 
i dospělé, vybírat můžete z následují nabídky:

Květy, Vlasta, Epocha, Svět ženy, Receptář, Marianne, Jóga dnes, Véčko, Od Ještědu k Troskám, 
Paní domu, Všechno, co mám ráda, Ona ví: pro šikovné ruce, Mateřídouška, Čtyřlístek
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Restaurace Na Koupališti Vás zve 12. listopadu od
11 do 24 hodin na tradiční svatomartinské husy 

a zvěřinové pochoutky.

SVATOMARTINSKÉ
HUSY

Rozvoz obědů je stále součástí naší nabídky -
výběr je ze 3 jídel a cena 69 Kč. Objednávat

můžete na tel. 724923209

– 
SPORTOVNÍ KLUB HODKOVICE NAD MOHELKOU  

oddíl Volejbalu Vás zve na: 
 

Podzimní volejbalový  
turnaj mixů 

 

 KDY:v sobotu 20. 11. 2021 od 9,00 hodin 
 

KDE:  sportovní hala v Hodkovicích nad Mohelkou 
 

startovné 500 Kč na družstvo 
podmínkou min. 2 ženy v týmu 
drobné občerstvení zajištěno 

 
Závazné přihlášení týmu do 15. 11. 2021 

na email: beru.h@seznam.cz nebo  
na tel.737 303 722 Hanka Kaštovská 
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Každé roční období je něčím typické. Podzim není výjimkou. Barevné listy na stromech a následně 
pak ležící v haldách pod stromy. K přípravám na blížící se zimu patří jejich úklid. Likvidaci listí 
lidé provádějí nejčastěji dvěma způsoby.

První skupina, zastánci recyklace, vzniklý za-
hradní odpad kompostují, drtí či jinak eko-
logicky likvidují přímo na svých pozemcích, 
případně jej odvážejí do sběrných dvorů nebo 
kompostáren. 

Druhou skupinou jsou ti, kteří odpad radě-
ji pálí, a to k nelibosti sousedů, poukazujících 
na zamoření kouřem. I tato metoda odstraně-
ní odpadu je však při dodržení určitých pra-
videl v pořádku a neodporuje zákonům České 
republiky. 

Pálení rostlinného materiálu řeší zákon 
o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Konkrét-
ně lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché 
rostlinné materiály neznečištěné chemickými 
látkami. Pálení pak mohou upravovat i místní 
vyhlášky měst a obcí (některé obce nepovolují 
spalování rostlinného odpadu a nabízejí jeho 
likvidaci kompostováním, jinde je možné pálit 
bioodpad jen v určitě dny apod.). Povinnost 
ohlašovat pálení odpadu místně příslušnému 
Hasičskému záchrannému sboru kraje mají 
podnikající fyzické a právnické osoby. Povin-
nost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické 
osoby, které tuto činnost provádějí na svém 
pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje 
pálení většího množství biologického odpadu 
(klestu, shrabaného listí a stařiny), je vhodné 
pálení nahlásit taktéž. Touto informací lze za-
bránit zbytečným výjezdům jednotek požární 
ochrany k domnělému požáru, který může na-
hlásit například soused. Učinit tak lze přímo 
v elektronickém formuláři na webových strán-

kách v aplikaci Evidence pálení https://paleni.
izscr.cz/ popřípadě prostřednictvím telefonu. 
Zásady pálení odpadu:
 Pálení odpadu může provádět pouze osoba 
starší 18 let.
 Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 
metrů od okraje lesa a v dostatečné bezpečné 
vzdálenosti od budov a volných skládek pali-
vového dřeva apod.
 Pálení odpadu nesmí být prováděno v období 
dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí.
 K dispozici by měly být prostředky, kterými 
lze oheň uhasit – kbelík s vodou, lopata a pí-
sek apod.
 Po skončení pálení odpadu musí být ohniště 
bezpečným způsobem uhašeno a následně 
kontrolováno po dobu 8 hodin.
 Pokud se vám přes veškerou opatrnost situa-
ce vymkne kontrole, volejte hasiče prostřed-
nictvím tísňové linky 150 nebo 112.

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Listopad - lístek spad… 
Pálit či nepálit?
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NAŠE SLUŽBY
ZDARMA TRŽNÍ ODHAD NEMOVITOSTI 
ODHAD NEMOVITOSTI  PRO DĚDICKÉ Ř ÍZENÍ
zprost ředkování  ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU
zprost ředkování  GEOMETRICKÉHO PLÁNU
PRODEJ NEMOVITOSTÍ  A POZEMKŮ
PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

P R A C U J I  P R O  V Á S  
V  T O M T O  R E G I O N U
O D  R O K U  2 0 1 5  

MARTIN VANER  
REALITNÍ MAKLÉŘ

 

K O N T A K T U J T E  M Ě  
T . 6 0 3  8 5 0  0 3 4

E .  M A R T I N . V A N E R @ M V R E A L I T Y . C Z  
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Setkání, které může změnit váš život 

¥ Jste na mateřské dovolené a přemýšlíte, kam se po skončení rodičovského 
příspěvku vrátíte? 

¥ Máte otazníky nad tím, kdo bude děti vozit do školky a ze školky? Co když 
onemocní? 

¥ Chybí ve vašem rodinném rozpočtu peníze a počítáte každou korunu? 

¥ Jak propojit mateřství, práci a čas na sebe?  

Srdečně vás 
zveme 

POJĎTE SE 
DOZVĚDĚT VÍCE O 
PRÁCI Z DOMOVA

PO RODIČOVSKÉ 
DOVOLENÉ DO PRÁCE 

PŘÍVÝDĚLEK DO 
RODINY 

MAMINKY 
SAMOŽIVITELKY 

ÚTERÝ 16.11. 2021 17:00 - 18:30

Pl
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á 
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Milé maminky, milé ženy,  
neznám maminku, která by rok před tím, než má skončit 
rodičovská dovolená nepřemýšlela, co dál.  

Kam se vrátím? Co budu dělat? Nemám hlídací babičky. Kdo bude vozit děti 
do školky, ze školky? Budou mě v práci ješte chtít? 
A tak se život pro tolik rodin stává kolotočem. Z práce do práce, děti školka, 
škola. Troufnu si říct, že ženy maminky prochází opravdu těžkou životní 
lekcí, kdy hledají zpět sebedůvěru a uplatnění na trhu práce. 
 

Jak propojit mateřství a práci 
Práce pro maminky -  přívýdělek k rodičovské  

Cesta jak pracovat z domova

Jiřina Radová 
www.jirinaradova.cz 

Śtastná máma 
Přeji každé ženě, 
aby nemusela řešit 
kdo odveze dítě  
do školky, hlídání, 
kam do práce po 
rodičovské. Pojďte 
poznat, jde to i 
jinak. 

Online škola 
podnikání pro 
maminky 
Najděte odvahu žít 
život svých snů. 
Zasloužíte si to. 
Cestu znám. Zapojte 
se do projektu i vy.

SVOBODA 
Ke své práci 

potřebujete počítač, 
interner a telefon. 

1
MOŽNOSTI 

Učím ženy nejnovější 
strategie podnikání 21. 

století

2
VOLNÝ ČAS 

K této práci vám stačí 4 
hodiny denně. Miluju 

čas na život!

3
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"NÁŠ LES"
 

V sobotu 6. listopadu v 9:00 hodin 
se sejdeme ve Skalním údolí a pomůžeme

našemu lesu. Čeká nás sázení nových
stromků, stahování klestě a drobné práce 

v lese.
 Přidat se může každý, stačí mít vhodné oblečení a

obuv do lesa a pracovní rukavice, o nářadí se
postaráme my. 

     A po práci si zaslouženě opečeme buřty.

Město Hodkovice nad Mohelkou, kontakt: 724180084 Markéta Khauerová

Vedoucí školní jídelny přijme pomocnou sílu 
do kuchyně Základní školy v Hodkovicích n. M., 

od 1. 11. denně 3 hodiny, podrobnosti na 
tel. č. 731 159 461 
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Ohlédnutí za týdnem pro rodinu…
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Vás zve na 

Mikulášskou nadílku  

4. 12. 2021 od 16 hodin 
na náměstí T. G. Masaryka 
Hodkovice nad Mohelkou 

 
Těší se na vás čerti, andělové, Mikuláš   

 
 

Vstupné: 50,- (v ceně je mikulášský balíček)  
Rezervace nutná! 

(balíčky objednávejte v RK Motýlek, z.s. nebo na tel. čísle 728 366 078 Lucie Šoltys Kotrmanová) 
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PRAVIDELNÝ PROGRAM 
 
Pondělí: 
08:00 – 12:00  POHÁDKOVÁ KAVÁRNIČKA (káva, sladké překvapení, pohádka) 
17:00 – 18:00  PILATES  s hlídáním dětí, rezervace na  

http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice 
19:30 – 20:30  JÓGA PRO DOSPĚLÉ   

http://atifjoga.cz/rezervace/ 
 
Úterý: 
08:00 – 12:00  VOLNÁ HERNA 
17:00 – 18:30 KREATIVNÍ  DÍLNA PRO DĚTI (1x měsíčně)  

KREATIVNÍ  DÍLNA PRO DOSPĚLÉ (1x měsíčně) 
 
Středa: 
08:00 – 12:00  VOLNÁ HERNA 
09:30 – 10:15  POHYBOVÁ HRAVÁ ŠKOLIČKA (pro chodící děti cca 1,5 roku) 
15:40 – 16:40             JÓGA S ANGLIČTINOU PRO DĚTI (3-7 let) 
16:45 – 17:45 JÓGA PRO DĚTI (2,5-5,5 let) S DOPROVODEM   
18:00 – 20:00  JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ  
 
Čtvrtek: 
08:00 – 12:00  VOLNÁ HERNA 
16:30 – 17:30  PILATES  s hlídáním dětí, rezervace na   

http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice 
17:45 – 18:45  JÓGA S ANGLIČTINOU PRO DĚTI (8-12 let) 
19:00 – 20:00  JÓGA PRO DOSPĚLÉ   
                                           http://atifjoga.cz/rezervace/ 

 
Pátek: 
08:00 – 12:00  VOLNÁ HERNA 

 
Volná herna pro rodiče a děti je otevřena při každé aktivitě 

v programu – vstup 30 KČ. 

Možnost pronájmu prostor pro pořádání dětských narozeninových oslav, občasné 
hlídání dětí info.: Lucie Šoltys Kotrmanová 728 366 078 
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Pečení a zdobení perníčků 

 
Srdečně zveme děti i rodiče na tradiční pečení perníčků  

17. 11. 2021 od 16:00 hod. 
 pečení perníčků v Domě s pečovatelskou službou 

24. 11. 2021 od 16:00 hod.  
 zdobení perníčků v Domě s pečovatelskou službou 

(s živou hudbou a vánočním punčem) 
 

Zájemci hlaste se u Lucie Šoltys Kotrmanové tel.: 728 366 078 
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Kniha – Vladislav Kos, 
Papírnictví – Alena Thomasová

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková

Ovoce a zelenina – David Hanus
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 290 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

A5 A5 1/2 A5 1/4 BAREVNÁ

Základ 300 Kč 150 Kč 100 Kč 600 Kč

3 po sobě jdoucí vydání 810 Kč 405 Kč 300 Kč 1.620 Kč

6 po sobě jdoucích vydání 1.530 Kč 765 Kč 600 Kč 3.060 Kč

11 vydání – celý rok 2.300 Kč 1.155 Kč 900 Kč 4.620 Kč

CENÍK INZERCE V KULTURNÍM KALEDNÁŘI platný od 1. 2. 2021

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,  

Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.

Stáří slepiček: 16 – 20 týdnů. Cena: 185 – 229 Kč/ks.

Prodej: 23. 10. a 13. 11. 2021 v 17.20 hodin
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena dle poptávky). 

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00–16.00 hod.

Tel. 601 576 270, 728 605 840. www.drubezcervenyhradek.cz

Pl
ac
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á 
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e
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DÁMSKÁ JÍZDA V RK MOTÝLEK 
23. 11. 2021 OD 18:00 

HOST: 
Fytoterapeutka a poradkyně pro výživu 

Ing. Dagmar Kozderková  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povídání na téma z cyklu 

„ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL“ 
 „Význam luštěnin v našem jídelníčku?“ 

Kromě užitečných informací se dozvíte i pár receptů,  
připravíme společně několik pokrmů, které budete moct ochutnat 

 Rada od Dáši, zdraví přináší  
Obchod a poradna zdravé výživy a naturopatie Violka,  

Jičínská 229, Sobotka 
Akce je podpořena z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021 

Spolupořadatelem akce je město Hodkovice nad Mohelkou 
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Nabízíme  

Občasné hlídání dětí 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Potřebujete si dojít k lékaři a není nikdo, kdo by Vám pohlídal malé dítko, 
nebo si jen chcete v klidu nakoupit!!! Nabízíme občasné hlídání dětí od cca 
1,5 roka. 

V případě dotazů kontaktujte paní Lucii Šoltys Kotrmanovou tel:728366078 



KINO – LISTOPAD 2021 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 5. listopadu v 18.30 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 9
Dominic Toretto (Vin Diesel) si myslel, že si konečně bude moci začít užívat klidný 

život s Letty  a synem Brianem, jenže pak se ozvala jeho minulost... Akční film 

USA. Přístupno od 12 let. Délka 145 minut. Vstupné 100 Kč.

Pátek 12. listopadu v 18.30 hodin

KAREL
Režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s  Karlem Gottem po dobu celého 

jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní 

pohled na život slavného zpěváka. Dokument, Česko. Délka 133 minut. Vstupné 

130 Kč.

Pátek 19. listopadu v 17.30 hodin

MOŘE KOUZEL
Bojácný a stydlivý delfín Delphy objeví v moři kouzelnou klenbu. Ta dokáže každou 

rybu proměnit v to, čím by chtěla být. Animovaná rodinná komedie od autora Toy 

Story: Příběh hraček. Délka 84 minut. Vstupné 70 Kč.

Pátek 26. listopadu v 18.30 hodin

ZBOŽŇOVANÝ
Uznávaný a  všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. 

Čekají na něj pěkně horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou si 

plánoval… Přístupné od 12 let. Délka 99 minut. Vstupné 100 Kč.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:  

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI – ČESKÝ RODINNÝ FILM

RETROPROMÍTÁNÍ Z KLASICKÉHO FORMÁTU 35MM 

S MOŽNOSTÍ NÁVŠTĚVY A PROHLÍDKY PROMÍTACÍ KABINY 

A UKÁZKY PRÁCE PROMÍTAČŮ
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KAREL
Dokumentární, Česko, 
133 minut

Celovečerní dokumentární film 
Karel přináší ojedinělý pohled 
do soukromí a do duše Karla 
Gotta. Renomovaná režisérka 
Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jed-
noho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní 
až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké 
veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm 
nechybí Gottův nadhled a humor… (Bontonfilm)

Uvedeme v našem kině v pátek 12. listopadu v 18.30

ZBOŽŇOVANÝ
Česká komedie, 99 minut

Uznávaný a všemi oblíbený pediatr 
Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do dů-
chodu. Celý život byl vyhlášeným 
lékařem nemocnice a nyní se těší na 
zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka 
Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat, až o něj bude 
pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem 
(Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeň-
kova vnučka Aneta (Martina Czyžová), která dědu vždy považovala 
za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk 
není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 
let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou (Ivana Chýlková)… 
(Bioscop)

Uvedeme v našem kině v pátek 26. listopadu v 18.30

NENECHTE SI UJÍT

PROMÍTÁME – pravidelně každý pátek. 

Začátky představení v období říjen – březen:
 Ö běžná představení od 18.30 hodin
 Ö dětská představení od 17.30 hodin
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Počátky hodkovických hřbitovů tonou v  mlze stejně jako staré náhrobky za sychravých 
podzimních dnů. Co o nich víme, a kterým osobnostem zde můžete zapálit svíčku? Vydejte se 
na malou procházku za historií Hodkovic nad Mohelkou.

Historie hodkovických hřbitovů

Mezi české tradice patří každoroční „dušič-
ková“ návštěva hřbitova. V dnešní uspěchané 
době je to, alespoň pro některé z nás, příležitost 
k zastavení. Zdobíme hroby věnci a květinami, 
rozsvěcíme svíčky a vzpomínáme na své ze-
mřelé blízké. Pokud pocházíte z Hodkovic nebo 
blízkého okolí, jistě náš městský hřbitov dob-
ře znáte. I Vás však mohou překvapit příběhy 
skryté na místech posledního odpočinku našich 
předchůdců.

Původní hodkovický hřbitov pravděpodobně 
vznikl zároveň se založením kostela sv. Proko-
pa. Nevíme přesná data, ale mohlo to být ve 13. 
století (v roce 1204 byl svatořečen sázavský opat 
Prokop, jemuž je zasvěcen náš kostel). Hřbitov 
se rozkládal kolem kostela, tak jako tomu kdysi 
bylo všude, a život byl propojený se smrtí. Ke 
křtu, na svatbu i na všechny mše kráčeli věřící 
kolem hrobů. Ještě v barokní době platilo heslo 
Memento mori (pamatuj na smrt), které upo-
zorňovalo na pomíjivost pozemského života 
a připomínalo nadcházející poslední Boží soud.

Podoba starého hřbitova je dodnes více-
méně čitelná – byla to přibližně oválná plocha 
okolo budovy kostela. Zčásti je vidět na obraze 
velkého požáru Hodkovic v roce 1806 (můžete 
spatřit v kostele) a také na mapě stabilního ka-
tastru z roku 1843. Vstup na hřbitov býval na 
vrcholu schodiště od soch sv. Petra a sv. Pavla. 
Po pravé ruce stála kaple, která byla na začátku 
20. století přestavěna na márnici. Půjdete-li dále 
doprava, uvidíte dochované zbytky ohradní zdi.

Náhrobní kameny, které jsou umístěny u zdi 
kostela, pocházejí právě z tohoto starého hřbito-
va. Dochovalo se jich 10. Pouhých deset dokladů 
rčení „světská sláva, polní tráva“. Například na 
severní straně je téměř nečitelný náhrobek ob-
chodníka Johanna Blaschky (1776–1812), jehož 
syn Konrád založil zdejší textilní továrnu. Na 
jižní straně je náhrobek lékaře Augusta Georga 

Khittela (1768–1841), vnuka zázračného dokto-
ra ze Šumburku. A pro zajímavost, nejstarší ná-
hrobek (na jižní předsíni kostela) byl vytvořen 
ještě v rokokovém slohu a patří Anně Rosině 
Fünkeß, která zemřela v roce 1763.

Tou dobou se Josef II., syn Marie Terezie, te-
prve připravoval na svou vládu. Jako osvícenský 
panovník však kladl důraz spíše na rozum a hy-
gienu, než na tradice. Proto o dvacet let později 
vydal reformu, kterou zakázal pohřbívání okolo 
kostelů uvnitř zástavby a nařídil zakládat hřbi-
tovy za obcemi. Avšak kvůli příliš radikálním 
prvkům (např. nebožtíci měli být namísto v dře-
věných rakvích pohřbíváni pouze v plátěných 
pytlích – aby se ušetřilo dřevo a podpořil tex-
tilní průmysl) se tato reforma neujala a musela 
být zrušena. Mnoho hřbitovů se nepřestěhovalo 
a též Hodkovice si jej ponechaly u kostela.

Až v polovině 19. století nastala v Hodkovi-
cích změna. Není znám přesný důvod, ale víme, 
že v roce 1849 proběhl první pohřeb na součas-
ný hřbitov. Možná se sešlo více impulsů: určitě 
měla vliv dostavba kostelní věže v roce 1845, při 
které nutně musel být kus hřbitova zabrán pro 
lešení a materiál + doba se změnila a sílil tlak 
na reprezentaci, takže místní měšťané zatoužili 
po větším prostoru pro své velkolepé hrobky + 
právě v roce 1849 postihla Hodkovice epidemie 
tyfu, na který prý zemřel i jeden ze zdejších nej-
bohatších podnikatelů, Ferdinand Xaver Unger 
(1796–1849).

Jeho hrobka je na novém hřbitově ta největ-
ší a nejkrásnější. Poznáte ji snadno – tajuplně 
zastíněná tújemi stojí v polovině východní zdi. 
Při bližším pohledu zjistíte, že vypadá stejně 
jako Ungrův dům na náměstí. Rod Ungrů pro-
slavil Hodkovice vývozem skla a bižuterie do ce-
lého světa, a také založil pivovar Rohozec.

V pravé části hřbitova, přímo naproti Un-
grově hrobce, se nacházejí monumentální 
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náhrobky jejich příbuzných i konkurentů. 
Alegorické sochy, v tehdy novém klasicistním 
slohu, pocházejí z dílny pražského sochaře Jo-
sefa Maxe. Největší patří Vincenci Spietschkovi 
(1800–1854), sklářskému továrníkovi a staros-
tovi Hodkovic, a jeho rodině. Zde také odpočívá 
nešťastný Theodor, známý z pověsti o Špičkově 
duchu. Sousední náhrobek s jedním andělem 
upomíná na obchodníka Vincence Spietschku 
st. (1763–1814) a jeho manželku Marii Annu 
Khittelovou (1765–1841), sestru výše zmíněné-
ho lékaře A. G. Khittela.

Téměř všechny náhrobky podél zdí patři-
ly slavným hodkovickým rodům. Blaschkové, 
Swobodové, Hofrichterové... Představitelé měs-
ta, průmyslníci, obchodníci – osobnosti, které 
se nesmazatelně zapsaly do historie města. Jan 
Skácel ve své básni (ze sbírky Oříšky pro černého 
papouška) vyjádřil pouto k našim předkům, ale 

možná by to mohlo platit i ve vztahu k našim 
předchůdcům:

Stále jsou naši mrtví s námi
a nikdy vlastně nejsme sami

A přicházejí jako stíny
ve vlasech popel kusy hlíny

Tváře jakoby vymazané
a přece se jen poznáváme

Po chrpách, které kvetly loni
slabounce jejich ruce voní

Tiše mne zdraví jako svého
hrbáčka času přítomného

Hodkovický kostel sv. Prokopa a okolí na mapě v roce 1843 
(© ČÚZK, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru – výřez z originální mapy stabilního katastru)
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Žijeme ve městě, které oni pomáhali vytvořit, ale už o nich téměř nic nevíme. Jsou zde přítomni 
každým okamžikem, ale už na ně nikdo nevzpomíná. Zkusme to alespoň jednou za rok změnit 
a zastavit se i u těch neznámých...

Martina Pelantová, Spolek rodáků a přátel Hodkovic (https://pratele–hodkovic.cz)

Každým rokem jsme se s žáky základní školy vydávali na soutěž v programování v jazyce 
Baltík 3 do Českých Budějovic.

Povltavské setkání Baltíků

V sobotu 16. října 2021 proběhl již 15. ročník soutěže Povltavské setkání Baltíků, ten-
tokrát však on-line. I naše škola měla v této soutěži svého zástupce. Byl jím Jakub Dvořák 
z 6. B, který v tomto školním roce postoupil již do starší B kategorie a soutěží tak s žáky 
6. – 9. ročníků a příslušných ročníků víceletých gymnázií. 

V celkovém počtu 13 účastníků obsadil krásné 6. místo a skvěle tak reprezentoval naši 
školu. Jakubovi blahopřejeme a děkujeme.

LIBEREC

102.3 FM | R-LBC 
liberec.rozhlas.cz |  

Na závěr bych si Vás čtenáře dovolila požádat o spolupráci. Máte mezi svými předky či pří-
buznými z Hodkovic a okolí, vojáky, kteří bojovali v 1. světové válce? Znáte jejich příběhy, nebo 
alespoň krátké vyprávění? Dochovaly se Vám po nich nějaké dokumenty, fotografie, pohlednice, 
lístky polní pošty, nebo dokonce deník? Prosím, ozvěte se nám a pomozte doplnit další střípky 
do mozaiky dějin našeho městečka.
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PODZIM VE ŠKOLCE
V měsíci říjnu jsme s dětmi cvičily ve sportovní hale, přijelo k nám divadlo Koloběžka a jezdili 
jsme na báječné projektové dny mimo MŠ do Jindřichovic pod Smrkem. Každá třída měla jiný 
vzdělávací program a všichni jsme si to moc užili.

Konečně jsme mohli udělat radost babičkám a dědečkům v DPS, kam jsme přišli zazpívat, 
povědět básničky i zatancovat. Děti přinesly pár obrázků pro potěšení.

Děti též dlabaly dýně s rodiči na Dýňování, ale také ve školce právě do domu DPS a DCA.
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PODZIM VE ŠKOLCE


