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Úvodní slovo redakční rady

Vážení čtenáři,
již druhý advent v řadě je ochuzen o kulturní a společenské akce, a přestože je to mnohým 
z nás velmi líto, je třeba i na tomto najít něco pozitivního. Využijte tento čas pro svou rodinu, 
společné aktivity a odpočinek. Za redakční radu Vám všem přejeme klidný advent, bohatý 
štědrý den v kruhu rodinném a hlavně tolik potřebné zdraví.

Naďa Burianová, Gabriela Vítková, Klára Bínová, Markéta Khauerová

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

František Musil

Jana Mizerová

Ladislav Kubík

Danuška Sluková

Hana Resslová

Jubilanti v prosinci 2021
Eva Lepičová

Eva Růtová

Dagmar Krupičková

Daniela Kosová

7. veřejné zasedání Zastupitelstva města  
Hodkovice nad Mohelkou  

se bude konat 15. 12. 2021 od 17.30 hodin

Předpokládané místo jednání: obřadní síň.

Těšíme se na Vaši účast

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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Informace z rady a zastupitelstva města

Informace z 19. jednání rady města 27. 10. 2021
 –  Rada města projednala důvodovou zprávu k rozdělení výnosu daně z hazardních her a předá-
vá k rozhodnutí do ZM.

 –  Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění stravování mezi Městem Hodkovice 
nad Mohelkou a společností SNAKE spol. s r. o., Kališnická 379/8, 130 00 Praha 3, kdy cena 
oběda je stanovena ve výši 90,- Kč (pečovatelská služba)

 –  Rada města schválila smlouvu na výsadbu dřevin na sídlišti Podlesí se společností Zeleň-Služ-
by, kom. spol., Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 023545322  na výsadbu 8 ks 
stromů - okrasných třešní včetně následné péče 12 měsíců.

 –  Rada města schválila žádost o uzavření smlouvy se společností ECOBAT s.r.o. se sídlem So-
borská 1302/8, 160 00 Praha. Režim zpětného odběru elektrozařízení nově upravuje zákon 
č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností v platném znění. Společnost ECOBAT s.r.o. 
aktualizovala smlouvu v souladu s platnou legislativou. 

Vánoční přání

Vážení spoluobčané, přátelé, milí Hodkováci,
letošní adventní pozdrav píšu v průběhu 
pracovní cesty po partnerském regionu 
Libereckého kraje, která probíhá od 21. do 
26. 11. 2021 ve švýcarském kantonu St. Gallen. 
Mám tu možnost a čest být součástí delegace 
starostů a starostek našeho kraje, seznamovat 
se s fungováním samosprávy v daném regionu 
a probírat se švýcarskými kolegy záležitosti, 
které se řeší i u nás. 

Zároveň také ale v době, kdy byl v České 
republice vyhlášen nouzový stav, musíme 
rušit plánované adventní akce a kdy se opět 
velmi dramatickým způsobem omezí životy 

nás všech. Je mi to opravdu velmi líto, ale 
nejde to jinak. Buďte k sobě prosím ohleduplní, 
a respektujte se navzájem. 

Co mi ale dává sílu i těchto velmi 
náročných dnech je vědomí, že jsme v České 
republice za 32 let od sametové revoluce 
udělali obrovský kus práce a v mnoha 
ohledech si troufám tvrdit, že obstojíme 
i v porovnání s tak tradiční demokratickou 
zemí, jako je Švýcarsko. Řešíme na obcích 
a městech mnoho totožných situací a přesto, 
že každý máme jiné schvalovací mechanismy 
a principy, výsledky práce jsou srovnatelné.

Dovolte mi, abych Vám popřála, aby nastávající adventní čas přinesl klid do Vašich domovů. 

Prožijte vánoční svátk y v kruhu Vašich rodin, blízk ých a přátel. 

Přeji Vám především pevné zdraví, mnoho štěstí, pohodu a splněná přání.

S úctou a hrdostí Vaše starostka  Markéta Khauerová
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 –  Rada města projednala žádost o prodej části pozemku města p. p. č. 687 o velikosti cca 200 m2 
v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal Bc. E. K., bytem ul. Dolánky…, 46342 Hodko-
vice nad Mohelkou. Rada města záměr prodeje neschvaluje a předává věc k rozhodnutí do 
zastupitelstva města.

 –  Rada města schválila žádost Rodinného klubu Motýlek, z. s. o změnu účelu poskytnutí dotace 
na základě smlouvy č. 16/2021/DF, kdy namísto Maškarního karnevalu bude dne 4. 12. 2021 
Mikulášská nadílka a z dotace budou pořízeny kostýmy čerta, anděla a Mikuláše, výtvarný 
materiál na tvorbu kulis a Mikulášská nadílka vyjma potravin a nápojů.  

 –  Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy 
Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce Enjoy Europe, s.r.o. se sídlem 
Březenská 2466/2, 182 00 Praha 8 – Libeň o obnovu povolení mezinárodní veřejné autobusové 
linky Praha (CZ) – Karpacz (PL) s platností nejdříve od 1. 1. 2022. Rada města souhlasí s obno-
vením povolení a nemá k tomu námitky ani připomínky.

Informace ze 6. zasedání zastupitelstva města 3. 11. 2021
 –  Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o místním poplatku za 
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle kapacity soustře-
ďovacích prostředků na odpad města Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2022. Výdaje jsou pláno-
vány ve výši 88.400.600,00 Kč, příjmy jsou plánovány ve výši 57.689.500,00 Kč a financování 
je plánováno ve výši 30.711.100,00 Kč. Rozpočet je navrhován jako schodkový a financování je 
zajištěno z ušetřených finančních prostředků z minulých let a z čerpání schváleného úvěru. 
Tabulka s návrhem rozpočtu je součástí materiálů.

 –  Zastupitelstvo města souhlasí se sociálním fondem na rok 2022 ve výši 495.000,00 Kč na stra-
ně příjmů a výdajů. Zastupitelstvo města pověřuje tajemníka zajištěním zveřejnění návrhu 
rozpočtu města na úřední desce k připomínkování.

 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2021. Příjmy v rozpočtové 
změně jsou 1.163.980,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 1.163.980,00 Kč a změna financo-
vání v rozpočtové změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 63.293.154,19 Kč, 
výdaje po rozpočtové změně budou 78.425.154,19 Kč a financování po rozpočtové změně bude 
15.132.000,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů. Rozpočto-
vé opatření schválila RM dne 29. září 2021, usnesení 173/21.

 –  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7/2021. Příjmy v rozpočtové změně 
jsou 1.656.313,13 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 1.656.313,13 Kč a změna financování 
v rozpočtové změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 64.949.467,32 Kč, 
výdaje po rozpočtové změně budou 80.081.467,32 Kč a financování po rozpočtové změně bude 
15.132.000,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

 –  Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku města p. č. 131/1 (trvalý travní porost) o vý-
měře 876 m2 v k. ú. Radoňovice. Žádost podala paní J. A., bytem Podlesí…, 46342 Hodkovice 
nad Mohelkou. 

 –  Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku města p. č. 131/2 (trvalý travní porost) o vý-
měře 253 m2 v k. ú. Radoňovice. Žádost podala paní M. K., bytem Radoňovice…, 46342 Hod-
kovice nad Mohelkou. 
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 –  Zastupitelstvo města stanovilo pro rok 2021 klíč pro rozdělení získaných finančních prostřed-
ků přidělovaných státem ve smyslu Zákona o dani z hazardních her č. 187/2016 Sb. následov-
ně: 35 % pro SK Hodkovice, 10 % pro TJ Sokol Hodkovice a 10 % pro RK Motýlek. Pro výpočet 
finanční podpory bude použit výnos na příslušném účtu k 30. 11. 2021.

 –  Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova – dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací.

 –  Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo návrh rozhodnutí o dalším postupu 
pořizování nového územního plánu Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí mimořádné odměny starostce a místostarostce měs-
ta ve výši měsíční odměny.

 –  Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí mimořádné odměny radnímu Mgr. Jaroslavu Fialo-
vi ve výši dvojnásobku měsíční odměny

Informace ze 20. jednání rady města 10. 11. 2021
 –  Rada města schválila žádost na směnu pozemků. Pozemek ve vlastnictví města Hodkovice 
nad Mohelkou – část pozemkové parcely č. 1447/3 díl e+f o výměře 7,04 m2 a část pozemkové 
parcely č. 1755/1 díl g+h o výměře 0,03 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou se navrhuje směnit 
za část pozemkové parcely č. 2022 díl b+c+d o výměře 8,03 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelko 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, ve vlastnictví spol. REKA PLUS, s.r.o. se sídlem Dlouhá 246/6, 
Jablonec nad Nisou, 466 01. Rada města ukládá tajemníkovi zveřejnit adresný záměr směny 
na úřední desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města neschválila žádost o prodej pozemku města p. p. č. 2, 3, 15/1 a části pozemku 
č.12 v k. ú. Záskalí o celkové výměře cca 800 m2. Žádost podala M. J., bytem Záskalí…, 46342 
Hodkovice nad Mohelkou. Rada města předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města schválila žádost ředitele TS Hodkovice pana Petra Hanuse o navýšení finančního 
příspěvku o 300.000,- Kč z důvodu nutného nadměrného čerpání financí v rámci intenzivní 
zimní údržby z kraje roku 2021, zvýšené potřeby nákupu posypových materiálů pro nastáva-
jící zimu 2021 – 2022, zvýšené náklady na pohonné hmoty a nárůst financí pro udržitelnost 
provozuschopnosti techniky pro zimní údržbu.

 –  Rada města schválila žádost SK Hodkovice nad Mohelkou – oddíl fotbalu o změnu účelu dotace 
dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou 
č. s. 08/2021/DF z původního na pronájem sportovišť na materiální zabezpečení družstev 
v soutěžích a na údržbu a vybavení hrací plochy.  

 –  Rada města schválila umoření částky v celkové výši 24.568,- Kč za výměnu bojleru a úpravu 
vodovodního potrubí provedené p. V. R. v pronajatém bytě na adrese Pražská…, Hodkovice nad 
Mohelkou. Částka bude umořována oproti nájemnému a zálohám na služby. S žadatelem bude 
uzavřen splátkový kalendář.

 –  Rada města schválila výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku „Celoroční údržba 
hřbitova 2022 - 2024“ za celkovou cenu 814.200,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo bude uzavřena 
s firmou P. Vodháněl, J. A. Komenského…, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 86820851.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 871 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří si uplatňují 
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých 
věcí  
V Praze dne 10. listopadu 2020 
Aktualizace krajinných prvků v evidenci ekologicky významných prvků a její dopad 
na daň z nemovitých věcí 
 
Poplatníci daně z nemovitých věcí si mohou od zdaňovacího období roku 2020 uplatnit nárok na 
osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona č. 338/1992 sb., o dani z nemovitých věcí, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), podle kterého jsou od 
daně z pozemků osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází krajinný 
prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud 
je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona 
upravujícího zemědělství.  
 
Základní podmínkou pro uplatnění tohoto osvobození od daně z pozemků je zápis krajinných 
prvků taxativně uvedených v tomto ustanovení tj. skupina dřevin, stromořadí, travnatá 
údolnice, mez, příkop nebo mokřad do evidence ekologicky významných prvků, a to 
v rozsahu, v jakém se na pozemku nachází. Evidence ekologicky významných prvků je obsažena 
v evidenci využití půdy (dále jen „LPIS“). 
 
Dovolujeme si Vás upozornit, že pracovníci Oddělení příjmu žádostí a LPIS (dále jen OPŽL) 
Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) pravidelně provádějí změny 
v evidenci ekologicky významných prvků, a to buď základě podnětu vlastníka pozemku, 
zemědělců nebo v návaznosti na aktualizace nových leteckých snímků/ortofotomap, což je 
z podnětu SZIF a jedná se o aktualizaci z moci úřední. Důvodem aktualizace je, aby rozsah a typ 
krajinného prvku odpovídal skutečnému stavu v terénu.  
 
Dojde-li v důsledku této aktualizace ke změnám rozhodným pro stanovení daně, 
tj. například 

 ke zmenšení výměry krajinného prvku, 
 ke zvětšení výměry krajinného prvku, nebo 
 k úplnému zániku krajinného prvku, 

vzniká vlastníku nemovité věci povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých 
věcí, ve kterém zohlední změny údajů, k nimž v důsledku aktualizace krajinného prvku 
došlo. 
 
Vzhledem k tomu, že vlastník ani správce daně není informován o změně rozsahu krajinného 
prvku, dovolujeme si upozornit poplatníky, kteří si uplatnili osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) 
bod 2 zákona o dani z nemovitých věcí, aby si zkontrolovali, zda nedošlo ke změně v rozsahu 
krajinného prvku, a v případě změny v rozsahu uplatňovaného osvobození podali daňové 
přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž změny proběhly, a to 
v zákonem stanovené lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období. 
 
Uvedenou skutečnost lze zjistit ve Veřejném registru půdy - LPIS v záložce Podklad pro 
osvobození - Podklad pro osvobození daně z nemovitých věcí porovnáním výpisů ze 
systému Ministerstva zemědělství - Evidence půdy dle uživatelských vztahů (LPIS) tzv. 
Podkladu pro uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí, a to s platností 
k datu předchozího a následujícího období. Např. stav k 1. 1. 2020 a stav k 1. 1. 2021. 
 
V případě pochybností Vám doporučujeme obrátit se s konkrétním případem na místně 
příslušného správce daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází 
předmětná nemovitá věc (pozemek). 
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TŘÍDÍME DOMA – CO SE ZMĚNÍ V ROCE 2022

ODPADY NOVINKY 

V roce 2022 dojde k několika změnám v systému Třídíme doma, které vyplynu-
ly z dotazníku spokojenosti a připomínek občanů v průběhu roku. Za všechny 
názory děkujeme.

Nejvíce požadavků bylo k pytlovému svozu, kde vadilo příliš mnoho pytlů v sadě a pouze 
jedna velikost. Z dotazníkového šetření během léta dále vyplynulo, že řadě občanů ne-

stačí svoz papíru 1 x za měsíc a uvítali by svoz častější. Tyto připomínky se podařilo se svozovou firmou 
vyřešit a uvidíme, jak se změny v novém roce osvědčí: 

– frekvence svozu papíru bude nově 1x za 3 týdny,

–  pytle na komunální odpad budou nově ve dvou velikostech 60 l a 120 l (ceny za pytle se mění dle 
nového ceníku platného od 1.1.2022),

–  nádoby na plasty a  papír na veřejných stanovištích Záskalí, Jílové, Radoňovice budou sváženy 
s frekvencí: papír 1x za tři týdny a v mezidobí dle zaplnění, plasty 1 x za 14 dnů.

Svoz plastů jsme ponechali ve stávající frekvenci 1 x za 14 dnů, přestože v dotazníku menší část respon-
dentů požadovala častější svoz. Pokud někomu dlouhodobě nádoba na plasty u domu nestačí, je možné 
využít jako doplněk žluté pytle na plasty, které se přistaví ke stávající nádobě.

Nádoba na sklo u domu v současné době možná není. Technika svozové firmy, která zajíždí do Hodko-
vic, je uzpůsobena pouze na výsyp zvonů na sklo. Z tohoto důvodu zůstávají nádoby na sklo pouze na 
veřejných stanovištích.

Domácnostem, které topí tuhými palivy, připomínáme možnost objednat si na zimní období tzv. 
pomocnou nádobu na popel. Nádoba je zpoplatněná, ale pouze za topnou sezónu, pro rok 2022 je to 
období od 1.1. do 30.4.2022 a od 1.11. do 31.12.2022.

Svoz nádob na směsný komunální odpad zůstává 1 x za 14 dnů, kromě sídliště a bytových domů s 6 
a více byty, ty si mohou zvolit týdenní svoz. Dotazníkové šetření ukázalo, že přibližně jedna třetina 
respondentů by uvítala návrat k týdennímu svozu. V tomto případě ale není možné vyhovět, přišli by-
chom o velmi dobré výsledky v poklesu komunálního odpadu, kdy za období leden až září 2021 občané 
Hodkovic vyprodukovali o 91,34 tun směsného komunálního odpadu méně než v předchozím roce.  
Je vidět, že 14denní svoz vede občany k poctivějšímu třídění odpadů a snížení produkce odpadu komu-
nálního, smysl nového odpadového systému je tedy naplňován.

Dále upozorňujeme, že z důvodu změny zákona o odpadech a zákona o místních poplatcích od ledna 
2022 dojde ke změně poplatku za nádoby na komunální odpad. Povinnost platit za odpady vyprodu-
kované na území města se bude vztahovat i na vlastníky nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná 
fyzická osoba. Podrobné informace jsou v samostatném příspěvku. 
Na závěr několik informací k  výsledkům dotazníkového šetření. Během letních měsíců měli 
občané Hodkovic možnost zapojit se do vyplňování dotazníku spokojenosti se systémem Třídí-
me doma. Hodnocení se zúčastnilo celkem 161 respondentů, nejvíce z  lokality Hodkovic (86%),  
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27% (44 resp.) velmi spokojeni 
37% (59 resp.) spokojeni
19% (30 resp.) ujde to
7% (11 resp.) nespokojeni 
11% (17 resp.) velmi nespokojeni

významnější zastoupení (12%) měli i respondenti z Jílového. Z dotazníku vyplynuly připomínky, z nichž 
některé město promítlo do změn systému na rok 2022.

Zde je ještě výsledek celkové spokojenosti respondentů s novým systémem třídění: 

SVOZOVÉ KALENDÁŘE NA ROK 2022

Svozové kalendáře na rok 2022 obdrží domácnosti během prosince letošního roku. V elektronické podo-
bě budou vyvěšeny opět i na webových stránkách města příp. od ledna k vyzvednutí na městském úřadě.

 

Nový způsob platby za komunální odpad od ledna 2022

Česká republika v součinnosti s požadavky Evropské unie přijala novou odpadovou legislativu. 
Se změnou zákona úzce souvisí i zákon o místních poplatcích. Pro města a obce to znamená 
povinnost zrušit dosavadní způsob placení za likvidaci komunálního odpadu a v obecně závaz-
né vyhlášce zavést místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou 
schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o míst-
ním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci. 
S  účinností od 01.01.2022 bude zaveden místní 
poplatek za odkládání komunálního odpadu z ne-
movité věci – se základem poplatku podle kapacity 
odpadových nádob v litrech na poplatníka a stano-
vuje sazbu za 1 litr kapacity nádoby 0,65 Kč. 

Předmětem poplatku je odkládání směsného 
komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci za-
hrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, která se nachází na území obce.

Nutnost zavést místní poplatek vychází ze 
změny legislativy, konkrétně schválení nového 
zákona č. 541/2020 Sb., o  odpadech a  změnou 
zákona č.  565/1990 Sb., o  místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona 
č. 543/2020 Sb.

Změnou zákona byl zrušen stávající poplatek za 
komunální odpad podle § 17a) zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, jehož platnost končí 31. 12. 2021.

Poplatek, který se vypočítá podle velikosti nádoby 
a četnosti svozu tedy hradí:

a)  fyzická osoba, která má v nemovité věci bydli-
ště, nebo

b)  vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliš-
tě žádná fyzická osoba

Plátce poplatku je:

a)  společenství vlastníků
b)  vlastník nemovité věci

Město stanovilo povinnost hradit místní popla-
tek za komunální odpad, a proto se nelze úhradě 
vyhnout tím, že poplatník čestně prohlásí, že od-
pad nevytváří. Takové prohlášení je neprůkazné 
a Město nedisponuje prostředky, jak pravdivost 
takového prohlášení ověřit. 

Jana Mizerová
Referent odboru správníhoa sociálního, 

správa daní a poplatků
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Ceník za vývoz nádob na komunální odpad pro rok 2022.
(koeficient 0,65Kč/ 1 litr)
Rok – 52 týdnů / 26 týdnů

Velikost nádoby Frekvence svozu Roční poplatek

60 litrů 14 - ti denní 1.014,- Kč

80 litrů 14 - ti denní 1.352,- Kč

110 litrů 14 - ti denní 1.859,- Kč

110 litrů týdenní** 3.718,- Kč

120 litrů 14 - ti denní 2.028,- Kč

120 litrů týdenní** 4.056,- Kč

240 litrů 14 - ti denní 4.056,- Kč

240 litrů týdenní** 8.112,- Kč

*340 litrů 14 - ti denní 5.746,- Kč

*340 litrů týdenní** 11.492,- Kč

660 litrů 14 - ti denní 11.154,- Kč

660 litrů týdenní** 22.308,- Kč

*770 litrů 14 - ti denní 13.013,- Kč

*770 litrů týdenní** 26.026,- Kč

1100 litrů 14 - ti denní 18.590,- Kč

1100 litrů týdenní 37.180,- Kč

Pytle 60 litrů 12 ks 468,- Kč

Pytle 120 litrů 12 ks 936,- Kč

Pomocná nádoba pro zimní 
období 110 l od 01.01. do 
30.04. 2022 a od 01.11. do 
31.12.2022

14 – ti denní 
(14 svozů)

1.001,- Kč

Pytel 60 l - doplňkový 1 ks 39.- Kč

Pytel 120 l - doplňkový 1 ks 78.- Kč

* Tyto nádoby z důvodu ukončení výroby již nebudou nově přistavovány 
**  Nádoby s  týdenním svozem je možné umístit pouze u  bytových domů se šesti a  více 

bytovými jednotkami



11Kulturní kalendář 11

Aktuálně se koná v budově radnice výstava „HODKOVICE Z NEBE“. Přijďte se podí-
vat na naše krásné město z ptačí perspektivy. Výstava zde bude do 31. 1. 2022

HODKOVICE Z NEBE

VZPOMÍNKA

V pátek 5. listopadu 2021
odešel z tohoto světa na věčnost 

pan Ing. Václav Zajíček. 

V letech 1998 – 2002 byl zastupitelem města a několik let 
také působil v redakční radě kulturního kalendáře.

Čest jeho památce.



KINO – PROSINEC 2021 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 3. prosince

KINO NEPROMÍTÁ

Pátek 10. prosince v 18.30 hodin

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Obyčejné lidské příběhy o  tom, co nás trápí, co hledáme a  nenalézáme, jsou 

vyprávěny s  nadhledem a  okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě 

nechybí i  ta správná dávka nefalšované romantiky a  sentimentu. Nová česká 

komedie. Délka 109 minut. Vstupné 100 Kč.

Pátek 17. prosince

16.00 -17.00 – prohlídka promítací kabiny, ukázka původní promítací techniky 

včetně filmů ve formátu 35mm na kotoučích, promítacích kamer a zvukového 

zařízení.

17.00 hodin – promítání filmu ve formátu 35mm

HONZA MÁLEM KRÁLEM
Honza přece jen sleze z pece a vydá se do světa, aby našel princeznu a s ní i půl 

království. Cestou zažije spoustu veselých i  vážných příhod. Československá 

pohádka z roku 1977. Délka 86 minut. ZDARMA.

PŘEDSÁLÍ KINA – LETNÍ TÁBORY 2021 

Výstava fotografií z letních táborů 

Monroe, Svišti ze skal a Rodinný klub Motýlek

RADOSTNÉ VÁNOCE A HODNĚ SPOKOJENOSTI 

V NOVÉM ROCE 

PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI KINA 

PF 2022
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Me stské kino v Hodkovicích nad Mohelkou 

 uvádí 

 c eskou pohádku 

  Honza málem králem 

   ve formátu  

35 mm 

Pátek 

17. 12. 2021 

16.00-17.00:

ukázky pu vodního 

promítacího zar ízení  

17.00 -18.30: 

filmové pr edstavení 

    VSTUP ZDARMA 

Honza málem králem
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

°
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„Akce podpořena z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

Přála bysis být s dětmi trpělivější? 

Jsi nervózní a šíříš okolo sebe

nepříjemné dusno?

Jsi dlouhodobě unavená a bez

energie?

Běháš okolo ostatních a na sebe

zapomínáš?

Ubíjí Tě mateřský stereotyp a nikdy

nekončící péče o druhé? 

Zacyklila ses v bahýnku svých

myšlenek a strachů?

Přála bysis najít v sobě klid a sílu

ustát náročné období? 

Chceš si věnovat čas jen a jen pro

sebe a svůj restart?

Restart pro  mámy 

I kdybys kývla jen jednou, pak má smysl s tím něco dělat!

KDY: 
čtvrtek 9. 12 / 17 - 18:30

KDE:  
RK Motýlek, Hodkovice

S KÝM: 
S Evou Obstovou
(více o lektorce na

www.evaobstova.cz)

 

Přijď si pro vzpruhu, inspiraci i spoustu praktických tipů, jak

zvládat nejrůznější zapeklité situace, které nám mateřství a

rodičovství přináší.  
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Městská knihovna
Vážení čtenáři,
děkujeme Vám za Vaši přízeň v nelehkém roce 2021. Věříme, že Vám knížky z naší knihovny 
zpříjemňovaly nejedno dlouhé odpoledne. Ještě před Vánocemi pro Vás připravíme knižní novin-
ky, abyste si i o svátcích mohli dopřát pořádné dobrodružství nebo lehkou romantiku. Knihy pro 
Vás budou k dispozici od 15. prosince. Posledním výpůjčním dnem bude pondělí 20. prosince ve 
standardní výpůjční době.

Městská knihovna
21. 12. – 31. 12. 2021 – Z DŮVOVU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ ZAVŘENO.

Od ledna 2022 pro Vás chystáme pár novinek. 
V plné provozu bude dětský klub. Zařídili jsme 
pro děti všech věkových kategorií, ale hlavně 
ve věku 12+ jednu útulnou místnost se dvěma 
počítači. Zde si mohou děti číst, scházet se či 
plnit domácí úkoly, pokud k tomu nemají do-
statečné podmínky doma.

Pro menší děti bude k dispozici „Kouzelné čte-
ní“ od Albi. V knihovně bude k zapůjčení jak 

chytrá tužka, tak i několik knih. Výpůjčky však 
budou možné pouze prezenčně. 

Z kraje roku samozřejmě nabídneme i nové 
tituly všech žánrů.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků 
v kruhu rodinném.

Vaše knihovnice
Klára Bínová a Naďa Burianová

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
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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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Rozhodně ano! Stát od 28. 10. 2021 nabízí jedinečnou 
příležitost, jak se zbavit vysokých úroků a poplatků 
u exekucí vůči obci, zdravotní pojišťovně, dopravnímu 
podniku a dalším veřejným institucím. Jednejte rychle, 
na vše máte čas jen do 28. 1. 2022!
Poradíme vám, jak si z kruté zimy udělat příjemné léto.
PODMÍNKY A PŘEHLEDNÝ NÁVOD, JAK NA TO, 
NAJDETE NA NEDLUZIMSTATU.CZ.

(Milostivé) 
léto v zimě?

nedluzimstatu.cz

Zažijte Vánoce 
bez exekutorů
Využijte „Milostivé léto“ schválené poslanci, a zbavte 
se tak vysokých úroků a exekučních poplatků, které 
navýšily váš původní dluh vůči obci, zdravotní pojišťovně, 
dopravnímu podniku nebo dalším veřejným institucím.
Jednejte rychle, na vše máte čas jen do 28. 1. 2022!
PODMÍNKY A PŘEHLEDNÝ NÁVOD, JAK NA TO, 
NAJDETE NA NEDLUZIMSTATU.CZ.

nedluzimstatu.cz
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Chcete se konečně 
zbavit exekuce?
Využijte státem vyhlášenou akci „Milostivé léto“, 
která platí jen do 28. 1. 2022! Stačí zaplatit původní dluh 
vůči obci, zdravotní pojišťovně, dopravnímu podniku 
nebo dalším veřejným institucím a poplatek 908 korun.  
Penále i exekuční poplatky se tak smažou.
Jednejte ihned a vyřešte své dluhy vůči státu.
VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE I NÁVOD 
NAJDETE NA NEDLUZIMSTATU.CZ.

nedluzimstatu.cz

Vánoce jsou za rohem

Také přemýšlíte
čím obdarovat své blízké?

Darujte dárkový poukaz 
na masáž či kosmetiku.

Dárkové poukazy budou mít  
letos prodlouženou platnost 

a to až do 31. 12. 2022.

Kontakt tel. 774 976 930.
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Betlémské
světlo

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
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VÁNOČNÍ  STROMKY 
tradiční prodej v ul. Komenského 591

Prodej bude zahájen v sobotu 4.prosince v 8 hodin.
Stromky jsou z vlastní produkce z plantáží ve Čtveříně.

Budu prodávat každý den od 8 do 16 hodin  
až do vyprodání zásob.

Jan Žďárský, Komenského 591, Hodkovice nad Mohelkou
telefon:724 623 815
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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) 

 

 

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 
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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 

Připravujeme!!!!

Prosinec
 4. 12. 2021 Mikulášská nadílka
 9. 12. 2021 Restart pro mámy
 10. 12. 2021 reativní vánoční dílna pro rodiče a děti
 14. 12. 2021 Dámská čarodějná jízda
  Přednáška OKG
 23 . 12. – 3. 1. 2022 ZAVŘENO

Leden
Kreativní dílna pro rodiče a děti

Dámská jízda

V případě dotazů mě kontaktujte na tel.č. 728 366 078  Lucie Šoltys Kotrmanová

ROZVOZ OBĚDŮ
RESTAURACE NA KOUPALIŠTI

Hodkovice nad Mohelkou

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 
 

 VÝBĚR ZE TŘÍ JÍDEL (jedno vždy bezmasé)
 

 POLÉVKA A HLAVNÍ JÍDLO
 
 
 

Kontakt: 724 923 209

CENA 69,- Kč
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Mateřská škola, 
Hodkovice nad Mohelkou, 
Podlesí č. 560, okres Liberec, 
příspěvková organizace

Přání do nového roku 2022
Milé děti, vážení rodiče, zřizovateli, zaměstnanci MŠ a přátelé školy,

opět je zde ten krásný čas vánočních svátků,
milých rodinných setkání, dárečků pod stromečkem,

čas porozumění a harmonie.
Přejeme vám všem i vašim blízkým příjemné

prožití těch nejkrásnějších svátků,
v novém roce ať zdraví, štěstí, láska

a spokojenost tvoří pevné pouto.

Poděkování za spolupráci
Děkuji mnohokrát zřizovateli za zájem o mateřskou školu. Hovoříme o potřebnostech, starostech 
i potěšení z práce.

Díky našemu zřizovateli městu Hodkovice nad Mohelkou v čele s paní starostkou Ing. Markétou 
Khauerovou a spoluprací celého jejího týmu, se může díky finanční podpoře z rozpočtu naše 
mateřská škola pyšnit novými hracími koutky, relačními koutky, ovocnou zahradou a bylinkovou 
zahrádkou, motýlí loukou, opravy ve starých prostorech byli také nemalé, atd.

Děkuji velice za zájem o dění ve školce a pomoc i okolo Covidu, byla to a je nelehká situace a byli 
jste nám velkou oporou.

Děkuji paní starostce Ing. Markétě Khauerové i paní místostarostce Mgr. Heleně Řezáčové za 
velikou podporu a stálý kontakt. Moc si toho vážíme, že jsou STÁLE v plném nasazení a dělají ma-
ximum nejen pro mateřskou školu. 

Děkuji pověřenci paní Nadě Burianové za podporu nás všech ohledně GDPR. Za příjemné školení 
pro personál i rodiče. Pro rodiče letos písemnou formou. 

Děkuji celé radě a zastupitelstvu za schvalování dokumentů, rozpočtu atd., vždy najdeme společ-
né řešení. 
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Děkujeme za finanční podporu z rozpočtu města, které obohacuje vzdělávání dětí a kouzlí ra-
dost v dětských očích.

Děkuji panu řediteli Technických služeb panu Petru Hanusovi, za velkou pomoc s opravami okolo 
budovy a v budovách mateřské školy.

Děkuji za výbornou spolupráci s paní vedoucí DPS paní Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou 
a panem ředitelem Základní školy panem Mgr. Janem Maryško. Navázali jsme velice úzkou spo-
lupráci. 

Vážení rodiče a děti, děkujme všem za výbornou spolupráci a plnění aktivit v rámci vzdělávání. 
Děkujeme i všem, kteří se ve spolupráci s námi snaží dělat maximum pro to, aby se vývoj dětí ubí-
ral správným směrem, a i v této těžké době se jim dostávalo kvalitních podnětů, které v budoucnu 
povedou k jejich bezproblémovému přechodu na školní vzdělávání. Těší nás, že mnozí z vás k di-
stanční výuce přistoupili velice zodpovědně, a rádi pak s dětmi sdílíme jejich radost a pocit úspě-
chu ze zvládnutých úkolů. Děkujeme za celoroční spolupráci, vstřícnost, pomoc, dobrou náladu 
a úsměv při našich společných aktivitách.

Vážené kolegyně, zaměstnanci mateřské školy, brzy končí rok plný nečekaných zvratů, nejistoty 
i obav. Ale také končí rok, který byl zkouškou naší disciplíny a vzájemné ohleduplnosti. Ráda bych 
Vám v této souvislosti vyjádřila paní učitelky a asistentko pedagoga své uznání a poděkování. 
I díky Vaší práci a Vašemu osobnímu nasazení se nám toto období podařilo a daří zvládnout. A ne-
jen to: troufám si říci, že z něj vycházíme i o něco silnější.

Jsem nesmírně hrdá na to, že právě vy a my jsme sestavili tým a všechny výzvy a nástrahy jsme 
překonali. Vy a jenom Vy jste dokázali zvládnout tyto výzvy. Vynikající, náročný a často vysilující 
výkon všech zaměstnanců školy, učitelů i nepedagogických pracovníků, dokázal téměř nemožné. 
Velice náročná situace byla i pro paní uklízečky, kuchařky, vedoucí školní jídelny. 

Paní uklízečky, museli a musejí vše čistit dezinfikovat stále dokola a dokola. 

Jak víte, loňský rok byl pro naši organizaci velmi úspěšný a podařilo se utvořit příjemné klima pro 
radost dětí.

Učinili jsme i další krok ke zcela novému vnímání školního stravování. Děkuji vedoucí školního 
stravování paní hospodářce  Bc. Andree Šírkové a paní kuchařkám. Jsem proto velmi ráda, že se 
nám letos – koronaviru navzdory – podařilo na tento trend navázat. 

Ať už jde o nový posun produktů naší kuchyně směrem k moderním trendům v gastronomii, nebo 
o pokračující vybavování jednotlivých kuchyněk a jídelen novými technologiemi a vizuální promě-
nou jídelen, či o přechod k elektronizaci firemních podkladů, účtů nebo o systémová, procesní či 
organizační opatření, společným jmenovatelem je vždy úsilí nás všech.

Dovolte mi proto, abych Vám všem za Váš podíl na dosažených výsledcích a za Váš přínos ke 
společné věci upřímně poděkovala. Jsem přesvědčena, že překonáme i další překážky, které nás 
ještě možná čekají, a že je opět dokážeme přijmout jako výzvy, které nás posouvají dopředu.

Ještě jednou Vám všem přeji do nového roku hodně zdraví, spokojenosti, osobních a pracovních 
úspěchů a těším se na další spolupráci.

Mgr. Bc. Irena Ryplová, ředitelka
mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou
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Ve středu 20.10.2021 proběhl v počítačové učebně ZŠ Hodkovice nad Mohelkou kurz Zvyšování 
IT gramotnosti seniorů VU3V z Konzultačních středisek Hodkovice nad Mohelkou a Český Dub.

Vzdělávání seniorů v Hodkovicích nad Mohelkou

Senioři v rámci realizovaného kurzu na-
hlédli prostřednictvím paní lektorky Mgr. Dany 
Kalouskové, koordinátorky ICT místní základní 
školy, trochu více do on-line světa. Naši senior 
studenti měli možnost seznámit se s některými 
druhy internetových prohlížečů, s užitečnými 
informacemi, které mohou vyčíst z map o da-
ném místě, jak se zorientovat v jízdních řádech 
a na co si mají dát pozor v internetových ob-
chodech. Zmíněny byly i praktické video návody 
na cokoliv, které mohou na internetu nalézt. 
Na závěr senioři shlédli ukázku video hovoru 
učitelky se žáky prostřednictvím programu 
Teams. Úroveň znalostí seniorů z počítačové-
ho prostředí byla velmi rozdílná, pro některé 
byl kurz obohacením, pro jiné praktickým cvi-
čením. Na konci senior studenti paní lektorce 
Mgr. Daně Kalouskové poděkovali potleskem. 
Veliké poděkování patří jak paní lektorce, tak 
jejím asistentům – žákům Základní školy T. G. 
Masaryka Hodkovice nad Mohelkou, kteří měli 
kurz IT velice dobře připravený – tzv. „ušitý na 
míru pro naše seniory“. Tak ale také veliké podě-
kování patří panu řediteli školy Mgr. Janu Ma-
ryškovi, a paní starostce města Hodkovice nad 
Mohelkou Ing. Markétě Khauerové, kteří mo-
rálně podpořili smysluplné aktivity projektu za-
měřeného na celoživotní vzdělávání a umožnili, 
aby tato výuka mohla být v prostorách místní 
základní školy realizována.

Kurz byl organizován v rámci projektu „Virtu-
ální univerzity třetího věku – doprovodné vzdělávací 
a poznávací aktivity pro studující seniory v Liberec-
kém kraji“, který je morálně a finančně podpořen 
Libereckým krajem.

Pro studující seniory byly v průběhu 2. po-
loviny tohoto roku připraveny i další velice za-
jímavé aktivity, ale objektivní důvody spojené 
s vývojem covid epidemie nám nedovolí je dle 

původního plánu organizovat. Během prosin-
ce budou mít senior studenti Konzultačního 
střediska Hodkovice nad Mohelkou možnost 
zúčastnit se dalších vzdělávacích aktivit právě 
tak jako samotné výuky v rámci VU3V pouze 
distančním způsobem výuky formou on-line na 
platformě Skype. Senior studentům jsou nabíd-
nuty on-line jazykové kurzy. V reakci na nemož-
nost organizace vzdělávacích aktivit pro seniory 
v prezenční podobě jsou kurzy upravovány do 
podoby on-line a během prosince se jich seni-
or studenti budou moci zúčastnit v rámci tzv. 
předvánočních on-line jazykových střed.  Se-
nioři budou moci využít i další nabídky on-line 
seminářů.  Vzdělávací zájezdy do Prahy a Pol-
ska budou uskutečněny v příštím roce, jakmile 
budou příznivější podmínky pro organizování 
takovýchto aktivit pro seniory.
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Tak jako každý rok, i letos se přiblížila doba Vánoc. A co by to bylo za svátky, kdybychom nezapálili 
svíčky na adventním věnci, nerozsvítili stromeček a neuvařili dobré jídlo. Pohádková atmosféra 
vánočních svátků se však může změnit v ohňové peklo, smích za slzy, krása v katastrofu. A jak 
tomu předejít? Věnujte prosím čas následujícím řádkům:

 y Hořící svíčky umisťujte dostatečně daleko od hořlavých materiálů na nehořlavou podložku, 
která brání jejich přímému kontaktu s podkladem (ubrusem, chvojím apod.) a zajistěte, aby 
nehrozilo jejich převrácení.

 y Dávejte pozor na děti, zvířata, průvan v bytě. Může dojít k převrácení svíček a k následnému 
požáru.

 y Adventní věnce, sloužící pouze jako dekorace v žádném případě nezapalujte.

 y Osvětlení vánočních stromečků kupujte nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návo-
dem použití a s příslušnými certifikáty.

 y Pokud máte na vánočním stromku klasické svíčky a prskavky, mějte ho neustále pod dozorem. 

 y Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru dospělé osoby, nenechte s nimi manipulovat děti.

 y Vždy se přesvědčte, že jste před odchodem z místnosti, bytu, v případě uložení se ke spánku, 
svíčky uhasili. 

 y Při pečení, vaření a smažení nenechávejte bez dozoru zapnutý sporák nebo vařič, postupujte 
obezřetně, aby nedošlo ke vznícení připravovaných potravin.

 y Hořící olej na pánvi nikdy nehaste vodou, zamezte přístupu vzduchu např. pokličkou, plechem 
na pečení nebo namočenou utěrkou.

 y Při použití pyrotechniky se vždy řiďte návodem! Odpalujte ji výhradně ve volných prostran-
stvích, dostatečně daleko od lidí, domů, parkujících aut. 

Hasičský záchranný sbor 

Libereckého kraje přeje 

klidný čas adventu 

a krásné vánoční svátky!

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Vánoce, Vánoce přicházejí!
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Prosinec je období, kdy se s nostalgií obracíme ke starým dobrým časům. Vzpomínáme na 
dětství a idealizujeme si doby dávno minulé. Při zájmu o naše městečko si nelze nepoložit 
otázku – jaké to vlastně bylo kdysi v Hodkovicích?

Advent v Hodkovicích a okolí

Bohužel, z hodkovické historie se dochova-
lo jenom minimum zmínek o oslavách Vánoc. 
Můžeme však předpokládat, že zdejší zvyky byly 
podobné jako v okolí. Dnes máme tendenci od-
lišovat české a německé tradice, ale až do druhé 
světové války zde žilo obyvatelstvo obou jazyků 
pospolu a stejně tak smíšené byly i zvyky. Rozdíl 
byl ve způsobu života – jinak slavili Vánoce země-
dělci na vesnicích, jinak řemeslníci a obchodníci 
ve městech, chudí dělníci nebo bohatí továrníci.

Mimochodem, když chceme mluvit o tradi-
cích, měli bychom také vždy zmínit dobu, které 
se týkaly. Protože, stejně jako vše ostatní, i zvy-
ky se časem měnily – staré zanikaly a nové vzni-
kaly. Každý detail měl původně svůj důvod, je-
nomže po staletích jsme jej zapomněli a tak spíš 
už jenom ze setrvačnosti vykonáváme zlomky 
obřadů, které dávno pozbyly smyslu.

Zatímco nám připadá „ladovská zima“ nád-
herně romantická, ještě před sto lety našim před-
kům přinášela obavy z nedostatku zásob a s tím 
spojené riziko hladomoru. V současnosti většina 
lidí chápe logické souvislosti a vědecká vysvětle-
ní, ale dříve se museli spolehnout na svou víru. 
A tak se pomocí předpovídání budoucnosti a ča-
rodějných rituálů snažili přitáhnout jazýček vah 
života na stranu štěstí, bohatství, lásky...

Sotva přešly svátky Všech svatých a Dušičky, 
byla zima na obzoru. Svatý Martin přijel mnoh-
de na běloušovi a poslední posvícenská husa 
dozpívala. Na svatou Cecilku se sešli hudebníci 
a kolem svaté Kateřiny se konaly poslední taneč-
ní zábavy. Skončily venkovní zemědělské práce 
a s dlouhými temnými večery se život přesunul 
dovnitř vyhřátých chalup. Ženy ani přitom ne-
zahálely a scházely se na přástkách a dračkách, 
neboli předení lnu a draní peří. S výjimkou něko-
lika svátečních dní se tomu ženy věnovaly celou 
zimu. Byla to příležitost k vyprávění příběhů, což 
milovaly hlavně děti zalezlé na peci.

Pro Hodkovice nám vzpomínku zazname-
nal Richard Wenzel Eichler v knize Liebenau 
im Sudetenland: Ženy sedí v teplé místnosti při 
draní peří a dědeček vzpomíná na staré straši-
delné příběhy: „An Winter, wenns rajcht friert und 
schneit, wenns watern tut wie ne rajcht gescheit, 
wenn die Windwebn bis zum Fanstr ro kum, doß 
mr ne zum Fanstr raus sahn ko – dou setz mr uns 
halt of die Ufnbank, dou wrd uns ou die Zeit ne 
lang, dr Kofetoup stieht schun an Riehr, war will, 
dar schöpt sich ai.“ Neboli po našem: „V zimě, když 
pořádně mrzne a sněží, když je pořádná futeř, když 
se závěje přiblíží až k  oknům, že skoro nevidíme 
ven – to si holt sedneme na lavici u kamen, dlouhou 
chvíli ani tady nebudeme mít, hrnek na kafe už sto-
jí na plotně, kdo chce, ten si naleje.“ Je to krásná 

Vánoční reklama libereckého cukráře. Vyšlo dne 
20. prosince 1894 v novinách Gablonzer Anzeiger. 
(Zdroj: http://http://www.digitalniknihovna.cz)
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ukázka místního dialektu a velice děkuji panu 
Otokarovi Simmovi za překlad.

Koncem listopadu začíná čas adventu a půs-
tu. Měsíc do Vánoc byl ve znamení pravidelných 
návštěv kostela, střídmosti v jídle, pití i v zába-
vě, dokonce se tou dobou nekonaly ani žádné 
svatby. Ale lidé přísné náboženské zákazy po-
rušovali a veselili se nejrůznějšími obchůzkami 
masek a tajemných bytostí, tolik podobnými 

masopustnímu průvodu maškar. Vlastně celé 
období od začátku prosince až do Popeleční 
středy splývalo v jeden celek. Patrně se v těch-
to zvycích mísil pozůstatek pradávných oslav 
slunovratu s žertovnými zábavami z konce stře-
dověku a lidovým přijetím barokní rekatolizace.

Obchůzky se konaly ještě v 19. století, ale 
postupně ubývaly a do dnešních dob se docho-
vala jen část Mikulášova průvodu. Už v roce 
1910 poznamenal etnograf Čeněk Zíbrt, že „Hry 
lidové staly se časem u některých lidí již jen ře-
meslem, vydíráním, žebráním a obtěžováním 
lidí a proto chýlily se rychle ke svému zaniknu-
tí. Toť hlavní příčina jich tak rychlého úpadku.“

Svátek svatého Ondřeje byl prvním dnem 
adventu a proto patřil, hned po Štědrém dnu, 
mezi osudové dny pro věštění budoucnosti. Sta-
čilo pod hrníčky přiklopit symbolické předměty 
(třeba kousek chleba, minci, hadřík, hlínu aj.), 
pak je promíchat a jeden odklopit. Dívky chtěly 
vědět kdy a za koho se provdají, a tak o půlnoci 
třásly ploty, poslouchaly odkud zaštěká pes, tr-
haly třešňové větvičky, lily olovo atd.

Začátek prosince patří svaté Barboře – dnes 
již je známé jenom trhání třešňové větvičky. 
Původně však v předvečer svátku chodívala 
skupinka, která v každém domě zahrála výjev 
z náboženské hry o svaté Barboře. Ve druhé 
polovině 19. st. zůstaly pouze pochůzky pře-
vlečených dívek, které podarovávaly hodné děti 
ovocem či cukrovinkami a nezbedníky metlou. 
Ve 20. století už Barborky jenom přes noc nadě-
lovaly sladkosti do punčoch.

Dva dny poté obchází Mikuláš s anděly 
a čerty. Pan Eichler z Hodkovic vzpomínal na 
Nikolause doprovázeného Krampusem a pa-
cholkem Ruprechtem (Knecht Ruprecht). Děti 
bývaly zkoušeny z modliteb a katechismu, nyní 
stačí básnička nebo písnička. Rodiče byli ještě 
dotazováni, zda-li je dítko hodné, a čert hrozil, 
že jej odnese v pytli. Za odměnu byly děti obda-
rovány pamlsky a drobnými dárky.

Večer 12. prosince, v předvečer svátku sv. 
Lucie, chodívaly „Lucky“ a kontrolovaly, aby 
ženy nepředly ani nedraly peří. Podle pověsti se 
nemají vykonávat žádné domácí práce, jinak by 
hospodyni postihlo neštěstí. V Pojizeří byly ješ-

Reklama turnovského obchodníka. Vyšlo dne 
23. prosince 1900 v novinách Hlasy Pojizerské. 

(Zdroj: http://http://www.digitalniknihovna.cz)
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tě v 19. st. zaznamenány průvody masek dopro-
vázející Lucii a mezi nimi Perchta (ale tato ne-
souvisí s paní z Rožmberka), která strašila děti 
provrtáním břicha za nestřídmost v jídle. Není 
divu, že se děti nemohly dočkat Štědrého večera, 
až půst skončí. Navíc tato noc patřila kouzlům 
na ochranu před čarodějnicemi – stačilo od sv. 
Lucie každý den odložit jedno polínko z hroma-
dy na topení a na Boží narození všemi zatopit.

Pro hospodyňky byly důležité adventní trhy, 
protože musely nakoupit všechno, co potřebova-
ly k přípravě svátků. Na přelomu 19. a 20. století 
to byl jistě krásný pohled, jak můžeme vidět v na-
bídce obchodníků z Turnova a Liberce. Prodavači 
nabízeli hračky a dárky pro děti, vánoční ozdoby, 
oblečení, kuchyňské potřeby, koření, cukrovinky, 
jižní ovoce a mnoho dalšího. V Hodkovicích se 
vedle každotýdenního čtvrtečního trhu konaly 
velké jarmarky na svatého Martina a o druhém 
adventním úterku. To už bylo na čase, protože 
kolem Mikuláše se začínalo s pečením perníků, 
Christstollen neboli štóly a dalších vánočních 
dobrot, které potřebují několik týdnů dozrát.

K současným tradicím patří adventní věnce 
a kalendáře. Jedná se o relativně novodobé zvy-
ky, které vznikly v Německu kolem roku 1850 

a do Čech se dostaly až počátkem 20. století. 
Oba slouží k symbolickému odpočítávání času 
do narození Ježíše Krista, a proto se k nám po 
delší pauze mohly vrátit až po roce 1989. Po-
zvolna se zapomíná na jejich náboženskou úlo-
hu a podléhají modním trendům.

Časy se mění a žijeme jinak než lidé v dří-
vějších dobách. Zapomínáme na staré obyčeje 
a naopak přijímáme nové, které vyhovují ny-
nějšímu způsobu života. Ale zkuste se zastavit 
a všimnout si toho, co se změnilo. Zavzpomí-
nejte na své dětství, jak jste prožívali vánoční 
období a co Vám vyprávěli Vaši předkové. A vy-
právějte svým potomkům, ať mají šanci poznat 
svou historii. 

Milí čtenáři, jménem našeho spolku Vám 
všem děkuji za přízeň v letošním roce a věřím 
v příznivější rok příští. Přeji Vám poklidné Vá-
noce a hlavně hodně zdraví.

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

http://pratele–hodkovic.cz
rodaci@pratele-hodkovic.cz

"Tři prasátka a vlk"
Loutkáři Na Židli

12. prosince 14:30 
 

knihovna Hodkovice n. M.

Akce se koná za dodržení aktuálních epidemiologických nařízení.
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ZŠ – dopravní výchova
Ve dnech 15. a 16. listopadu proběhlo v prvních čtyřech 
ročnících naší ZŠ celodenní tematické vyučování ,,Dopravní 
výchova s Markétou”. Žáci se zajímavou a hravou formou 
seznámili s pravidly silničního provozu a procvičili si důležité 
poznatky z této oblasti- zvláště, jak se chovat jako chodec 
a cyklista. Prakticky si vyzkoušeli, na co nezapomenout jako 
dětští pasažéři v autě. Také základy první pomoci se záchranáři 

žáci ocenili. Doufejme, že 
nabyté vědomosti prakticky 
využijí v běžném životě.
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Krásné vánoce, 
mnoho zdraví, štěstí a radosti 

v novém roce 
přejí zaměstnanci a žáci

ZŠ HODKOVICE NAD MOHELKOU


