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Úvodní slovo redakční rady

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,
květnové číslo je plné příběhů o našem městě, informací z radnice, ale také pozvánek na spo-
lečenské akce. Dovolte abych upozornila na jednu komorní, přesto zajímavou akci a to setkání 
u památníku T. G. Masaryka 9. května. 

Příjemné počtení za kolektiv redakční rady přeje
Naďa Burianová

Přivítány budou tyto děti:
Olga Pohlodková, Emma Vaněčková, Amélie Hanusová, Mailo Malý, Šimon Rybář,  
Monika Jassová, Lukáš Vráblík, Anna Vanderová

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 27. 5. 2016 od 10.00 hodin se 
uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
vítání občánků našeho města.

Slavnostní vítání občánků

 
Vladimír Jágr

Věnceslava Malíková
Žofie Loudová

Marcela Sokolová
Jana Kosová

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

Jubilanti v květnu 2016
Zdeněk Taybner,
Oldřich Obešlo

Miluška Erbenová
Božena Tlapáková

Josef Vítek

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Zápis dětí do MŠ „Sluníčko“
Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č.560,  

příspěvková organizace, okres Liberec

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

 y Dne 2. 5. 2016 se koná PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na školní rok 2016/2017
 y Termín pro podávání žádostí: 2. 5. 2016 od 9. 00 – 16. 00 hodin 
(§ 34 školského zákona).

 y Rodič  /zákonný zástupce/ se osobně dostaví do MŠ Sluníčko 
Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č.560, příspěvková organizace, 
okres Liberec  463 42, v hospodářské budově v ředitelně. 

 y S sebou: vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání, vyplněné a potvrzené Vyjádření lékaře, občanský 
průkaz, rodný list dítěte, popř. další doklady – např. doklad 
o oprávněnosti pobytu na území ČR, - např. úředně ověřenou 
plnou moc v případě, že zákonného zástupce bude zastupovat 
jiná osoba z vážných důvodů  - např. rozhodnutí soudu o svěření 
dítěte do péče, atd.

Na základě těchto podkladů bude zahájeno správní řízení  
ve věci Přijímání dětí k předškolnímu vzdělání  

do Mateřské školy „Sluníčko“ (z. č.561/2004 Sb.)

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ JE MOŽNÉ 
VYZVEDNOUT V MŠ V ŘEDITELNĚ OD 5. 4. 2016, NEBO JEJ LZE 
STÁHNOUT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OD 8. 4. 2016, KDE 
NALEZNETE VEŠKERÉ INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ A KRITÉRIA 
PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ.

Dne  5. 4. 2016

TĚŠÍME SE NA VÁS 
Mgr. Irena Ryplová a kolektiv MŠ.
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-  Rada města schválila Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za období 
1. čtvrtletí 2016.

-  Rada města nesouhlasí s žádostí o koupi pozemku města p.č. 3317 (trvalý travní porost) o výmě-
ře 1382 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan B., bytem Jablonec nad Nisou. Rada 
města předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města schválila žádost pana Tomáše Paseckého, jednatele 1.jizerskohorské stavební společ-
nosti, s.r.o, Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, o finanční spoluúčast 
na opravě části ulice Pražská, od křižovatky s ulicí Rychnovskou po most přes Mohelku. Opravu 
provede 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Rada města souhlasí se spoluúčastí ve výši 
80.000,-Kč včetně DPH.

Informace z 8. zasedání rady města 13. 4. 2016
-  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-

12-4012061/VB/01, předmětem smlouvy je zřízení umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to po-
zemek p. č. 814 (ostatní plocha) o výměře 1373 m2 a pozemek p.č. 1395 (ostatní plocha) o výměře 
405 m2 , vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného 
břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus DPH. Rada města předává věc k rozhodnutí 
zastupitelstvu města.

-  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12-4012222/VB/01, předmětem smlouvy je zřízení umístění a provozování zařízení distri-
buční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, 
a to pozemek p. č. 314 (ostatní plocha) o výměře 96 m2, pozemek p.č. 315/9 (trvalý travní porost) 
o výměře 337 m2 , pozemek p.č. 592 (ostatní plocha) o výměře 727 m2, pozemek p.č. 912 ( ostatní 
plocha) o výměře 2316 m2 a pozemek p.č. 1535 (ostatní plocha) o výměře 4089 m2, vše v k. ú. 
Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně 
sjednává ve výši 9.000,- Kč plus DPH. Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města schválila návrh opravy místních komunikací v části Záskalí č. 50 a 35 d. Technickou 
zprávu předložil Ing. Pavel Vít, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, Selská 612, 460 
01 Liberec 1, IČ: 75893967. Rada města schválila zadání a zveřejnění výzvy k podání nabídek 
a realizaci opravy.

-  Rada města bere na vědomí návrh opravy střechy na garážích SDH Hodkovice nad Mohelkou. 
Návrh podal pan Vojtěch Rydval, Poštovská 259, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 72767391. 
Rada města se k řešení se vrátí na některém z dalších jednání.

-  Rada města schválila použití městského znaku pro výrobu odznaků a schválila výrobu 200 ks 
odznaků pro potřeby města.

-  Rada města schválila použití městského znaku na nově pořizovanou sadu startovních čísel. 
Žádost podal za Lyžařský oddíl SK Hodkovice pan Pavel Pokorný.

-  Rada města bere na vědomí Informaci o práci ZŠ TGM Hodkovice n.M. za období listopad 2015 
až duben 2015. Informace je doložena přehledem akcí a úspěchů základní školy v tomto období.

Pokračování na straně 6

Městský úřad informuje
Informace ze 7. zasedání rady města 30. 3. 2016

-  Rada města souhlasí se žádostí o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014114/VB/003, na 
stavbu zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN. Stavbou bude dotčena nemovitost 
v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 1946 (ostatní plocha) o výměře 
840 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného bře-
mene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus DPH. Rada města s předává věc k rozhodnutí 
zastupitelstvu města.

-  Rada města schválila žádost o vyjádření k plánované stavbě – kabelové vedení NN. Důvodem žá-
dosti je připojení nového odběrného místa na pozemku p. č. 2216/4 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. 
Stavbou bude zasažen pozemek města č. 1946 (ostatní plocha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města schválila žádost povolení pronajmout byt nad restaurací Na koupališti“ paní K. Žá-
dost předložila paní Šárka Kadavá, Poštovská 261, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 71688871.

-  Rada města schválila žádost o uzavření Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou v době 
letních prázdnin, a to v době od 11. 7. 2016 do 12. 8. 2016. 

-  Rada města schválila termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 
mateřské školy pro školní rok 2016/2017 bude 2. 5. 2015 v době od 9.00 hod do 16.00 hod. v kan-
celáři ředitelky mateřské školy. 

-  Rada města schválila Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, 
předložený ředitelkou mateřské školy, platné pro školní rok 2016/2017.

-  Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou o udělení vý-
jimky v počtu zapsaných dětí ve třídách pro školní rok 2016/2017, na celkových 84 dětí ve třech 
třídách z důvodu pokrytí žádostí o umístění dětí do předškolního zařízení. Kapacita se stanovuje 
na 28 dětí ve třídě.

-  Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou o použití 
rezervního fondu na dofinancování nákladů za rok 2015 ve výši 8106,32 Kč.

-  Rada města bere na vědomí inventarizační zápis o výsledcích inventury majetku ve správě Měs-
ta Hodkovice nad Mohelkou k 31. 12. 2015. Porovnáním fyzické inventury s účetním stavem 
nebyly zjištěny žádné rozdíly.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů ke dni 29. 2. 2016. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 166.997,50 Kč. Rada města 
požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města bere na vědomí uhrazení celé dlužné částky ve výši 18.464,-Kč panem Pavlem Ru-
dišem.

-  Rada města bere na vědomí informaci o provedení zabezpečovacích úkonů před uzavřením 
provozu mateřské školy a provádění kontrol objektu v době jeho uzavření. 
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-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů ke dni 31. 3. 2016 Stav dluhů činí ke dni aktualizace 180.442,50 Kč. Rada města 
požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu v rám-
ci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v ul. Pražská č.p. 202 u paní F. (+ 2 osoby). 

-  Rada města schválila žádost vedoucí Domu s pečovatelskou službou v Hodkovicích nad Mohel-
kou paní Čermákové o stanovení měsíčního paušálního poplatku za používání HTS v DPS pro 1 
uživatele/1 telefonní číslo dle cenových podmínek během roku 2015. /1 telefonní číslo paušální 
poplatek 502,00 Kč.

-  Rada města schválila žádost o rezervaci místa k parkování vozu Ford Transit na parkovišti v uli-
ci Mánesova před DPS a použití znaku města na karoserii tohoto auta. Žádost podal za obchodní 
společnost Koloběžky Hodkovice s.r.o., Žďárek č.ev. 27, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou jednatel 
společnosti pan Pavel Štork.

-  Rada města schválila žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou o vyjádření 
souhlasu města s přijetím sponzorských darů v celkové výši 37.000,- Kč. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o zrušení stávající dohody o ukončení smlouvy o nájmu neby-
tových prostor ke dni 31. 5. 2016 a uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových 
prostor ke dni 30. 6. 2016. Důvodem je nástup nové praktické lékařky až od 1. 7. 2016.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Upozorňujeme občany města, kteří hradí poplatek za komunální odpad na celý rok 
najednou, že splatnost poplatku je do konce května tohoto roku. 

Ti občané, kteří hradí poplatek ve dvou splátkách, by měli mít 1. polovinu poplat-
ku již uhrazenu (splatnost do konce března 2016), 2. polovina poplatku je splatná  
do konce září 2016. 

Poplatek můžete uhradit hotově do pokladny města nebo převodem na účet Města 
Hodkovice nad Mohelkou.č. ú.: 0984945399, kód banky je 0800 (Česká spořitelna, a. s., 
pobočka Liberec) a variabilní symbol je 1337 a Vaše číslo popisné. 

Děkujeme. 

Jana Mizerová, správa daní a poplatků

UPozornění – poplatek za komunální odpad

SBěr PAPírU 
KVěTEn 2016 

 Pondělí 23. 5. 7.00 – 8.00
 Úterý 24. 5. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Středa 25. 5. 7.00 – 8.00
 Čtvrtek 26. 5. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Pátek 27. 5. 7.00 – 8.00

Papír bude vybírán za školou u školní jídelny. Děkujeme za vaši podporu.

Karton bude vybírán samostatně, v krabici nebo svázán,  
musí být oddělen od ostatního papíru.

V uvedené dny můžete nosit také plastová víčka od PET lahví – limo, mléka, aviváží,  
tekutých prostředků, která budou předána na „Sbírku pro Aličku z Hodkovic n/M“

základní škola Hodkovice nad Mohelkou

Celostátní soutěž Bobřík informatiky

J. Mitro Ondová (5.B), Z. Paříková (5.B) 
1. místo

Povltavské setkání Baltíků  
v Českých Budějovicích

 M. Fiala (8.A) 6. místo

 J. Růta (8.A) 8. místo

 J. Křížek (6.A) 16. místo

 O. Čermák (6.A) 17. místo

okresní kolo – olympiáda v AJ

 V. Musil (7.A) 13. místo

 A. Vondráková (9.A) 21. místo

Úspěchy žáků zŠ Hodkovice nad Mohelkou

okresní kolo – olympiáda v ČJ

 O. Polívka (9.A) 15. místo

okresní kolo – matematická olympiáda

 J. Růta (8.A) 3. pořadí

 J. Křížek (6.A) 7. pořadí

okresní kolo – Pythagoriáda

 J. Mitro Ondová (5.B) 1. pořadí

 I. Pluhařová (5.B) 6. pořadí

regionální kolo FIrST LEGo LEAGUE v Praze

tým ve složení:  D. Arlt, V. Komňacký, D. Růta, 
J. Křížek, V. Musil, M. Fiala, K.Panuška, J. Růta, 
M. Khauer, L. Hlavnička  6. místo



8 9Kulturní kalendář Kulturní kalendář 9

ZO SDH HODKOVICE NAD MOHELKOU

POZVÁNKA NA 17. ROČNÍK

MEMORIÁL  VLADIMÍRA  LINKY
POŘÁDANÝ DNE 21. KVĚTNA 2016 V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

 Ö Jedná se o pochod, během kterého účastníci plní netradiční disciplíny.

 Ö Hlídka musí mít 5 členů.

 Ö Lze přihlásit i dětské hlídky – samostatná kategorie.

PREZENTACE: 8.OO – 8.45  v hasičské zbrojnici

START:  9.OO – první hlídka

STARTOVNÉ:  100 Kč ZA HLÍDKU (20 KČ ZA OSOBU)  
ÚHRADA PŘI PREZENTACI 

Během dne je připraveno občerstvení, posezení s příjemnou hudbou.

Závazné přihlášky zašlete do 13. KVĚTNA 2016 na adresu:  
 Jaroslav MENCL
 Riegerova 269
 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Případné dotazy na telefon: 482 729 522, 607 223 527, 604 118 377
nebo na emailu: hasici.hodkovice@seznam.cz 

ZO SDH HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 
POZVÁNKA 

 
NA  16. ROČNÍK 

 

MEMORIÁL  VLADIMÍRA  LINKY 
 

POŘÁDANÝ DNE  23. KVĚTNA 2015  V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 
 
 

Jedná se o pochod, během kterého účastníci plní netradiční disciplíny. 
Hlídka musí mít 5 členů. 
Lze přihlásit i dětské hlídky, samostatná kategorie. 
 
 

PREZENTACE:  8.OO – 8.45  v hasičské zbrojnici    

START:        9.OO – první hlídka 
STARTOVNÉ:    100 Kč ZA HLÍDKU (20 KČ ZA OSOBU) – ÚHRADA PŘI PREZENTACI  
 
                                                                                                                                                                                                                                 

 Během dne je připraveno občerstvení, posezení s příjemnou hudbou 
hrají skupina HURAŠ BAND, KRAKATIT 

 
 
Závazné přihlášky zašlete do 20. KVĚTNA 
 na adresu:      Jaroslav MENCL 
                           Riegerova 269 
                46342 Hodkovice nad Mohelkou 
 
Případné dotazy na telefon:        482 729 522  

 604 118 377  
                                                     607 223 527 
                                                     www.hasici.hodkovice@seznam.cz  
 
 
 

 

ZO SDH HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 
POZVÁNKA 

 
NA  16. ROČNÍK 

 

MEMORIÁL  VLADIMÍRA  LINKY 
 

POŘÁDANÝ DNE  23. KVĚTNA 2015  V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 
 
 

Jedná se o pochod, během kterého účastníci plní netradiční disciplíny. 
Hlídka musí mít 5 členů. 
Lze přihlásit i dětské hlídky, samostatná kategorie. 
 
 

PREZENTACE:  8.OO – 8.45  v hasičské zbrojnici    

START:        9.OO – první hlídka 
STARTOVNÉ:    100 Kč ZA HLÍDKU (20 KČ ZA OSOBU) – ÚHRADA PŘI PREZENTACI  
 
                                                                                                                                                                                                                                 

 Během dne je připraveno občerstvení, posezení s příjemnou hudbou 
hrají skupina HURAŠ BAND, KRAKATIT 

 
 
Závazné přihlášky zašlete do 20. KVĚTNA 
 na adresu:      Jaroslav MENCL 
                           Riegerova 269 
                46342 Hodkovice nad Mohelkou 
 
Případné dotazy na telefon:        482 729 522  

 604 118 377  
                                                     607 223 527 
                                                     www.hasici.hodkovice@seznam.cz  
 
 
 

 

Vážené zákaznice a zákazníci,

kadeřnictví ve zdravotním středisku je opět v provozu  
s novou kadeřnicí Barborou Trirychtrovou!

 Provozní doba: pondělí, středa a pátek (8.00 – 13.00 hodin)
  úterý a čtvrtek  (13.00 – 19.00 hodin)

Objednávky na telefonu: 777 981 410

Těšíme se na vaši návštěvu!

kadeřnicTví ve zdravoTním STřediSku 
Pl
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v režii dariny martinovské hrají:

Hana Filipová (Natalie Stěpanovna Čubukovová, Nastěnka Kirilovna Kirilovičová)

Hana Pekárková (Olga Knipper, herečka a manželka A. P. Čechova)

vladislav kos (Ivan Vasilijevič Lomov, Kiril Kririlovič Kondraškin)

karel kyksa (Stěpan Stěpanovič Čubukov, Petr Petrovič Milkin)

20. května 2016 v 18.30 v sále Besedy

vstupné 80 kč 

Rychnov u Jablonce                            BEZMEZER o.p.s.

Žerty Antona Pavlovicě
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PŘíMěSTSKÉ TÁBorY 2016
Volné už pouze tyto termíny

 8. 8. – 12. 8. 2016 KoUMÁCI

 12. 8. – 19. 8. 2016 ŠKoLA ČAr A KoUzEL 

 Harmonogram dne: 08:00 - 08:30 příchod
  08:30 – 16:00 denní program, včetně oběda
  16:00 – 16:30 odchod 

Tábor je určen pro děti od 6-ti do 14-ti let. Koumáci od 10-ti let. Max. 21 dětí. 

Cena: 1.300 Kč 

(Cena zahrnuje oběd, dopol. a odpol. svačinu, pitný režim, plánované aktivity)

Přihlášky: do 30. 5. 2016, se zaplacením zálohy 500 Kč/týden 

Informace a přihlášky: Iveta Dostrašilová, 737 404 593

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

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek,  
prodává slepičky typu  

Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.

Stáří slepiček: 14 – 19 týdnů.
Cena: 149 – 180 Kč/ks.

Prodej se uskuteční 19. května a 22. června 2016 vždy v 17.20 hod.
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, 606 550 204, 728 605 840.

Pl
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Soutěž proběhne dne 14. května 2016 od 9.30  
pod kulturním domem v obci Záskalí.

Přihlášení družstev je od 8.30 do 9.00 hodin.

Startovné činí 200 Kč za družstvo.

Přihlášky zasílejte do 1. května 2016.

Zúčastněná družstva startují na vlastní nebezpečí!

Případné dotazy Vám zodpoví:

Velitel

Miroslav Pluhař

 721 870 668

e-mail: hasici.zaskali@seznam.cz 

Hasičská soutěž – záskalí 2016

Pl
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Májové tance 
 aneb tančíme s Lucií Slaninovou  

pro radost sobě i ostatním 
uvádí Darina Martinovská 

                                            
 
 
 
 
 
 
                               
                                  
 
 
 
             
            Srdečně vás zveme na ukázkovou lekci v Klubovně HADu 
               v Kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou 
      24. 5. v 17.00 (děti)        v 19.00 (dospělí)  
                             
                                           uvidíte:  

Tribal Fusion (moderní břišní tanec) a cikánské tance 
ukázky taneční yogy:  

 KOMBINACE HATHA, VINYASA, REHABILITAČNÍ, YIN, POWER S TANEČNÍMI PRVKY  
Vhodné nejen pro tanečníky, ale skutečně pro všechny i pro seniory. 

 
                             vstup:  děti 40 Kč      dospělí 80 Kč 
            Po programu budou poskytnuty informace o nově otvíraném tanečním     
                 semestru (10 lekcí), který bude zahájen v září a možnosti přihlásit se.  
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KIno – KVěTEn 2016 
HoDKoVICE nAD MoHELKoU

Pátek 6. května v 19. hodin
PADESÁTKA

„Co se stane na horách, zůstane na horách. A dole ať si dělaj, co chtěj.“ Česká 
komedie v  režii Vojtěcha Kotka. Doporučeno od 12 let. Délka 97 minut. 
Vstupné 50 Kč. 

Pátek 13. května v 19 hodin
TrABAnTEM Do PoSLEDníHo DECHU
Posádky dvou žlutých trabantů, polského Fiatu, jawy, čezety a dvou invalidních 
vozíků na nejnáročnější expedici cestovatele Dana Přibáně z Austrálie přes  
Indonésii, Malajsii a Thajsko. Český dokument. Délka 96minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 20. května v 19 hodin
VČELKA MÁJA
Včelka Mája a  její kamarád Vilík pátrají po pravém zloději mateří 
kašičky v  animovaném rodinném filmu z  koprodukce Austrálie, Německo.  
Délka 88 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 27. května v 19 hodin
CELEBrITY S.r.o.
Co se stane, když režisér vloží do seriálu postavu inspirovanou nebezpečným 
mafiánem, který se v  ní bohužel pozná? Vše se dozvíte v  české komedii                      
s Jiřím Mádlem v hlavní roli. Délka 103 minut. Vstupné 50 Kč.

18. BŘEZEN 2016 – 17. ČERVEN 2016 – PŘEDSÁLÍ KINA
KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

VÝSTAVA PORTRÉTŮ autorky IVETY PEŠULOVÉ

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Cestopisný dokument /Road movie

Česká republika, Slovensko                                                                                                                     
Premiéra 17. 3. 2016, 96 min                                                                                                      

Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan 
Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. 

Posádky dvou žlutých trabantů, polského Fiatu neboli 
malucha, čezety, jawy a dokonce i dvou invalidních 

vozíků vyrazily z australského Perthu a během 
půlroční dobrodružné výpravy projely Východní 
Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko. (Aerofilms) 

Uvádíme v našem kině 13. 5. 2016 od 19.00 hodin.

Fotografike k filmu Padesátka. Zdroj: www.filmpadesatka.cz/fotogalerie/

Akce v květnu 2016
13. – 15. 5. Celostátní kolo soutěže Mladý programátor – ZŠ

14. 5. Koloběžní – 3C Prokola

14. 5. Hasičská soutěž Záskalí

21. 5. Linkův memoriál – SDH Hodkovice

24. 5. Čtení s babičkou a dědou – MŠ

28. 5. Rybářské závody dětí – ČRS Hodkovice

29. 5. Rybářské závody dospělých – ŘS Hodkovice

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ
Od dubna začínají všechna představení 

VČETNĚ POHÁDEK PRO DĚTI od 19.00 hodin.



16 17Kulturní kalendář Kulturní kalendář 17

70 let od znovuodhalení  
pomníku T. G. Masaryka v Hodkovicích

Obrázek pomníku našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka  
z knihy „Hodkovice-městečko pod Javorníkem“ upozorňuje na událost z r. 1946.

Před 70 lety, 12. května 1946, byl podruhé odhalen pomník T. G. Masaryka  
na hodkovickém náměstí. Co však předcházelo této události?

Kroniky a dobový tisk informují, že byl 
roku 1928 založen fond na postavení po-
mníku T. G. Masaryka v Hodkovicích se 
základním vkladem 1000 Kč. Po 10 letech, 
29. května 1938, měl být pomník odhalen 
na hraničářské slavnosti proti rozpínavosti 
fašizmu v Československé republice. 

Po částečné mobilizaci československé 
armády 20. až 21. května 1938 byla slav-
nost policejním ředitelstvím v Liberci za-
kázána, ale na příkaz z Prahy byla nakonec 
povolena.

Tato informace proběhla v tisku 
i v pražském rozhlasu.

Po Mnichovské dohodě a odtržení Sudet 
byly Hodkovice obsazeny fašistickou armá-
dou.

Pomník byl zabedněn prkny a měl 
být odstraněn. Češi se nabídli, že pomník 
odstraní a sochu uloží na své náklady. 
7. 11. 1938 byla socha z náměstí uklizena 
do dvora radnice a 29. 11. 1938 odvezena 
do Jenišovic. Zde byla umístěna v hasičské 
zbrojnici a v období „heydrichiády“ byla 
obalena lepenkou a zakopána na pozemku 
pana Třešňáka. Po ukončení války byla so-
cha vykopána a vrácena do Hodkovic. 

12. května 1946 byl pomník odhalen 
podruhé. Slavnostní řeč měl za Místní ná-
rodní výbor v Hodkovicích pan Moc a za 

Osvětovou besedu a školu pan Jůza. Nad 
náměstím kroužil větroň, který shodil na 
náměstí kytici. Druhý větroň shodil tubu 
s poselstvím 

Pomník vydržel na náměstí až do roku 
1960, kdy byl podruhé odstraněn.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

                                                                                                            

Město Hodkovice nad Mohelkou 

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic 

Sokol Hodkovice nad Mohelkou 

 

 

 

 

 

vás zvou na 

vzpomínkové setkání 

k 70. výročí znovuodhalení pomníku T.G.Masaryka 

v pondělí  9.5.2016 od 17 hodin 

na hodkovickém náměstí  

Setkání se zúčastní  
zástupci místních spolků, města Hodkovice nad Mohelkou a obce Jenišovice.
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Historie Dolánek
Součástí Hodkovic a zejména jejich historie je městská část Dolánky. Jejich historie je 
velmi stará a souvisí se samotným vznikem celého města.

V době po druhé světové válce zde bylo 
mnoho drobných zemědělců s výměrou polí 
do 5 ha jako třeba rodina Charvátových, 
Holubových, Mrázových, Jechových a další. 
Ostatní obyvatelé převážně pracovali, v teh-
dejším národním podniku PAL – Autobrz-
dy. V Dolánkách také byl prosperující mlýn 
manželů Semerádových, pila na pořez dřeva 
paní Škodové a zahradnictví pana Bobka. 
Součástí Dolánek byly také Sedmidomky na 
levém břehu Mohelky / viz. foto/, které mu-
sely později ustoupit nově budované dvou-
proudové silnici Praha – Liberec. Dolánky 
jsou také charakteristické svou těsnou blíz-
kostí říčky Mohelky. Zejména v období pade-
sátých let trpěla tato část častými záplava-

mi, neboť v té době ještě stál starý kamenný 
most s malým profilem. Proto zejména 
v jarních měsících se často ucpával ledový-
mi krami a naplaveným dřívím. Právem lze 
říci, že obyvatelé Dolánek a Sedmidomků 
měli mnohem složitější život než jinde.

Dnes je tato část města poměrně klidnou 
zónou, neboť „nový“ most přes Mohelku se 
svým širokým profilem neumožňuje této 
říčce se rozlévat do okolí a nově postavený 
dálniční obchvat dopravně již nezatěžuje ce-
lou tuto oblast.

Sepsal dne 7. 4. 2016
Ing. Vlastimil Mráz

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Požár v Liberecké ulici v roce 1895

Na staré fotografii je zachycena Liberecká ulice po velkém požáru v r. 1895. V obec-
ní kronice je popis této události.

Devátého května 1895 kolem půl třetí odpole-
dne vypukl požár ve stodole řezníka Johanna 
Dresslera, vzdálené asi 20 kroků od jeho obyt-
ného domu. Oheň se za bouřky rozšířil tak 
rychle, že během tří hodin padlo ničivému živlu 
za oběť osm obytných domů a pět stodol, a to 
reality č. 41, 42, 39, 38, 37, 36 a 35.

Sucho dopomohlo rychlému rozšíření ohně, 
strašně zuřící bouře hnala mohutné plameny 
také na obytná stavení na protilehlé straně Li-
berecké ulice. Ty se podařilo zachránit jen díky 
mimořádné obětavosti hasičů a zvláště vydat-
nému stříkání vody z městského vodovodu 
před úplným zničením. V oblasti požáru bylo 
současně v činnosti jedenáct hadic na různých 
místech.

Z majetku mohlo být zachráněno jen velice 
málo, protože se nikdo nemohl přiblížit zvenčí 
k hořícím objektům a také nebylo možno zdr-
žovat se v ulici.

Protější domky č. 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 byly 
silně poškozeny. Jejich úchytky na sníh a oken-

ní rámy začínaly hořet a oheň mohl být zasta-
ven jen díky tomu, že tyto domy měly vodovody

a byl tedy dostatek vody, a také díky neú-
navnému úsilí městské požární ochrany. Různé 
hasičské sbory odjinud se objevily, až když bylo 
nebezpečí skoro zažehnáno.

Škody se počítají na přibližně 70 000 zla-
tých, z čehož 40 000 zlatých uhradí pojišťovna, 
protože všichni majitelé domů byli pojištěni. 
Neštěstí postihlo celkem 39 rodin, z toho mno-
ho chudých, které nebyly pojištěny; pro ty byla 
uspořádána sbírka, která vynesla 1 500 zlatých. 

Podle vyšetřování vznikl požár tím, že si 
dva šestiletí hoši udělali ohníček ve stodole Jo-
hanna Dresslera u č. 40.

To byl popis jednoho z velkých požárů 
v Hodkovicích. V příštích číslech budou popsá-
ny další velké požáry a v prázdninovém čísle 
potom ten nejničivější v r. 1806.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic                                                             
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prohlubuje. Osobní zájmy podnikatelů byly ze 
společenského hlediska silně kontraproduktivní. 
Zaměstnavatelé za to museli platit vysoké daně 
státu, protože o nezaměstnané se musel v každé 
době nakonec postarat stát a na to potřeboval pe-
níze z daní. Státní příspěvek činil pro navrátilce 
z války a obchodníky 4 Kč denně, pro pojištěné 
dělníky 2 Kč, pro nepojištěné 1,80 Kč. Dále každý 
člen domácnosti včetně dětí dostával 1 Kč denně. 
Aby bylo možné posoudit, kolik se dalo za tyto 
peníze koupit, uvedu několik příkladů cen z roku 
1919. Brambory 1 kg 1,60 Kč, Pšeničná mouka 
1 kg 7 Kč, čočka 11 Kč, máslo 60 Kč, mléko 1 l 
stál 3,60 Kč, vejce 1 ks 1,20 Kč, vepřové sádlo 
1 kg 45 Kč, vepřové maso 1 kg 36 Kč, hovězí maso 
1 kg 24 Kč, hnědé uhlí 1 q 29,40 Kč, pivo 1 l stálo 
3,20 Kč, 2 kg chleba 6 Kč a např. boty 300 Kč.

V roce 1919 byl národním shromážděním 
uzákoněn osmihodinový pracovní den, o kte-
rý zaměstnanci tak dlouho usilovali. Zákon se 
tehdy dodržoval, nebylo myslitelné, že by někdo 
ze zaměstnanců pracoval delší dobu, než bylo 
stanoveno zákonem. Podstatné bylo i to, že pře-
chodem na kratší pracovní dobu nebyl krácen za-
městnancům výdělek. O tento zákon bylo dlou-
ho usilováno. Ještě v šedesátých letech 19. století 
trvala pracovní doba od 5hod ráno v létě a od 
6hod. v zimě do 20hodin s půlhodinovou nebo 
hodinovou přestávkou. Pracovní doba trvala 
13–14 hod. denně. V roce 1883 byla pracovní 
doba stanovena maximálně na 11 hod. denně. 
Od 1. října 1899 byla zavedena desetihodinová 
pracovní doba. V Československé republice byla 
osmihodinová pracovní doba zavedena zákonem 
z 19. prosince 1919, pracovat se mohlo maximál-
ně 48 hodin v týdnu, nám známý termín přes-
časy v té době neexistoval, v týdnu musel mít 
zaměstnanec minimálně 32 hodin nepřetržitého 
volna. Konečně byl naplněn požadavek zaměst-
nanců – 8 hodin práce, 8 hodin zábavy, 8 hodin 
spánku. 

V roce 1923 na ošacení dětí nezaměstnaných 
občanů město schválilo do fondu 500 Kč, to samé 
dává i místní spořitelna. 31. 10. 1923 bylo roz-
hodnuto o opravě Liberecké a Pražské ulice, aby 
byla práce pro nezaměstnané. Pro tento účel si 
město vzalo půjčku 20 000 Kč. 

Průmyslová krize u nás byla veliká, v březnu 
musela vláda podporovat 122 640 osob a bylo ve 

státě 36 000 nezaměstnaných. Lidé si naříkali na 
vysoké daně, např. důchodová daň byla 17,10 %, 
daň z příjmu 61,31 %, atd.

14. 2. 1930 dostali výpověď všichni mistři fir-
my Blaschka a spol. a potvrzovalo se tak bídné 
postavení celého textilního průmyslu v našem 
státě. V sobotu 15. 2. 1930 dává i firma Hertel 
a Wilde 18 výpovědí dělníkům a zaměstnancům, 
také firma Ahrens a spol. propustila 10 dělníků. 

3. 4. 1930 v 15 hod. se zastavily stroje v to-
várně na vlněné zboží firmy Blaschka a spol. de-
finitivně. Byl to konec firmy, která byla v chodu 
téměř 100 let. Znamenalo to nezaměstnanost 
pro mnoho našich spoluobčanů a bídu a nou-
zi pro jejich rodiny. Aby město alespoň trochu 
mohlo zmírnit bídu obyvatel, kteří neměli ani na 
chleba, začala se provádět další etapa regulace 
Mohelky v okolí fabriky.

V Hodkovicích bylo koncem roku 1931 na-
hlášeno 435 nezaměstnaných. Kromě toho je 
ještě dalších 120 osob bez práce, ale ti se na zpro-
středkování práce nehlásí, stydí se za svůj úděl. 
Státní péče nestačí odstranit nouzi, městský 
úřad proto dne 4. 12. 1931 vyzval ty obyvatele, 
kteří mají práci, aby přispívali na lidi v nouzi 
a to řemeslníci a obchodníci jedním měsíčním 
platem, dělníci a zaměstnanci 1 % z měsíčního 
příjmu a věcnými dary a rolníci svými výpěstky. 
Vybralo se 11 000 Kč. Obchodníci ale neslevují 
z vysokých cen a lidé nemají na nakupování pe-
níze. 

Navíc stát oznámil od 1. 1. 1932 zvýšení jízd-
ného na železnici, čímž ohrozil dojíždějící do za-
městnání mimo naše město, protože po zvýšení 
jízdného se muselo o to víc ušetřit na ošacení 
a jídle.

20. 1. 1933 předkládá Výbor nezaměstnaných 
v Hodkovicích starostovi svoje požadavky a to – 
vyplácet každému nezaměstnanému 30 Kč týdně 
a na každé dítě ještě týdně přídavek 10 Kč plus 
1 Kč na mléko, dále je předložen požadavek, aby 
obec platila nezaměstnaným nájemné, obstará-
vala a platila jim uhlí a jednorázově poskytla ka-
ždému nezaměstnanému 4 500 Kč. Město slíbilo, 
že požadavky bude řešit. Na veřejná zasedání bu-
dou příště dostávat nezaměstnaní omezený po-
čet vstupenek, protože se stalo, že na posledním 
zasedání zastupitelstva asi 60 nezaměstnaných 

Pokračování na straně 22

OSLAVY SVÁTKU PRÁCE V HODKOVICÍCH

oslavy Svátku práce připomínají vypuknutí stávky amerických dělníků v  Chicagu dne 
1. května 1886. Dělníci se tehdy snažili touto formou protestu prosadit osmihodinovou 
pracovní dobu. Celá iniciativa vyvrcholila Chicagskou tragédií, při které došlo k ozbrojenému 
střetu mezi stávkujícími a  policií. Demonstrací se tehdy v  USA zúčastnilo asi 500 tisíc 
dělníků. 4. května 1886 během demonstrace explodovala na chicagském tržišti bomba. Ta 
způsobila ztrátu na životech několika lidí. Vůbec poprvé v historii se Svátek práce celostátně 
slavil 1. května 1888 v USA.

V roce 1889 schválila 1. květen jako svátek 
všech pracujících Druhá internacionála na ná-
vrh francouzských socialistů. V českých zemích 
si tento svátek lidé poprvé připomněli později 
(v roce 1890), shromážděním na Střeleckém os-
trově v Praze. 

1. máj původně vznikl jako důsledek nespra-
vedlivého sociálního útlaku lidí, kdy na jedné 
straně byla menšina neuvěřitelně bohatých a na 
druhé straně většina neuvěřitelně chudých. Tedy 
takových novodobých otroků, kteří byli nuceni 
za mizerný plat pracovat každý den i 12 a více 
hodin jenom proto, aby jejich rodiny mohly 
alespoň přežít. Svátek práce pomáhal sjednotit 
všechny chudé a ukázat bohatým na nespokoje-
nost s takto příkře sociálně rozdělenou společ-
ností a odhodlanost chudých změnit tento stav. 
Byla to svým způsobem pohrůžka a upozornění 
pro bohaté, že zaměstnanci jsou také lidé a chtějí 
žít plnohodnotný život a pro jeho dosažení jsou 
ochotni i povstat. 

 V tzv. “socialistických” zemích patřil tento 
svátek mezi nejdůležitější. Organizovaly se ma-
sové prvomájové průvody, které procházely měs-
tem, často před tribunou s místními politiky. Za 
socialismu se měla oslava chápat jako vzpomín-
ka na minulé doby, kdy bylo málo sociálních jis-
tot, byli nezaměstnaní, žebráci a špatně placení 
zaměstnanci. Oslava měla v tzv. „socialistických“ 
zemích připomínat lidem současný stav, tedy 
život bez nezaměstnaných (byla ale povinnost 
pracovat), bez žebráků a život s vysokou sociál-
ní jistotou lidí.  Účast na oslavách prvního máje 
byla velmi často nepsaně povinná a nadřízení 
a učitelé měli nařízeno kontrolovat účast svých 
podřízených a žáků. Z oslav se tak stala nucená 

povinnost a tím se oslavám uškodilo. V našem 
státě se tak tento svátek zprofanoval a dokonce 
se začalo říkat, že je to komunistický svátek. Za-
pomínalo se již, kde a proč oslavy vznikly.

Připomeneme si nyní  oslavy tohoto svátku 
v Hodkovicích.

Ve čtvrtek 1. května byl v roce 1919 i v Hod-
kovicích konečně svobodně oslavován 1. máj –  
Svátek práce. Pro zaměstnance, od rozhodnutí 
mezinárodního dělnického kongresu v Paříži 
1889, byl 1. máj uznávaným celosvětovým svát-
kem práce, ale továrníci a boháči z okolí Liberce 
se báli požadavků zaměstnanců na zvyšování 
mezd a požadavků na kratší pracovní dobu. Pro-
to si zvali vojsko a četnictvo a každý náznak prů-
vodu a demonstrace za práva zaměstnanců byl 
okamžitě tvrdě potlačen. Od roku 1919 se stal 
tento den v Československu státem uznávaný 
svátek a tak již nebylo možné rozhánět průvod 
a demonstraci v den státem uznaného svátku.

Abychom si přiblížili více důležitost těchto 
oslav, připomeneme si i něco z tehdejšího živo-
ta občanů.

Po I. sv. válce je všude nedostatek chleba, 
mouky, másla, mléka, masa, tuku, ošacení, obu-
vi, dřeva, uhlí, prostě všeho. Ukončením války 
se očekávalo všeobecné oživení obchodu, ale 
opak byl pravdou, obchod úplně ustrnul. Nízké 
mzdy – to byla příčina hospodářské krize. Cham-
tivost továrníků a podnikatelů se šetřením na 
mzdách svých zaměstnanců se nakonec obrátila 
právě proti nim. Zbytečně se takto začala vytvá-
řet hospodářská krize, protože když lidé nemají 
peníze, nemají za co nakupovat, podnikatelé ne-
mají potřebu vyrábět a když není třeba vyrá-
bět, propouštějí se zaměstnanci a krize se tak 
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Dne 15. 1. 1936 schůzovali nezaměstnaní 
z Hodkovic ve Flanderkově hospodě a předali 
následně požadavky na radnici prostřednictvím 
své delegace. Žádali např. příděl dřeva a zvýšení 
sociální podpory. Když bylo přislíbeno, že jejich 
požadavky budou splněny a mluvčí delegace to 
na náměstí oznámil davu, dav se klidně rozešel 
a zásah připravených četníků nebylo nutné pro-
vádět.

30. 10. 1936 bylo na městském zastupitelstvu 
rozhodnuto o zákazu pouliční žebroty, která po-
horšovala bohatší občany.  Město se tento zdroj 
příjmu nejchudších pokusil nahradit darem pro 
tzv. „chudinský fond“. Zastupitelstvo šlo ohledně 
žebrání hodně daleko i do tradic a zakázalo i po-
mlázku o velikonočním pondělí, rovněž zakázalo 
zpívání o Třech králích a chození s Mikulášem 
příslušníkům okolních obcí. Zdůvodněním zá-
kazu bylo tvrzení, že do města chodí na koledu 
i občané z okolních obcí a to si město nepřeje.

Od února 1938 dostává 14 potřebných dětí 
obecné a měšťanské školy čtyřikrát v týdnu úpl-
ný oběd zdarma. 

To jen tak pro dokreslení, v jakých podmín-
kách probíhala oslava 1. máje v našem městě. 

Je zajímavé, že Svátek práce je i v současné době 
slaven v mnoha zemích po celém světě. Konají se mo-
hutné demonstrace, pracující bojují za spravedlnější 
svět a za své lepší životní a pracovní podmínky. Ve 
Spojených státech amerických a  v  Kanadě (svátek 
Labor Day) pak připadá na první pondělí v září. 

Na fotografiích je ukázka již z tzv. „organizo-
vaných“ oslav 1. máje.

 
1. květen symbolizoval ale i začátek jarní 

setby, sázení brambor a byl zasvěcen bohu slun-
ce a plodnosti. První máj bývá však spojován 
i s pohanskou tradicí. Dle lidového zvyku bude 
žena, políbená v tento den pod rozkvetlou třeš-
ní celý rok krásná a přitažlivá. Již tradičně tak 
v první májový den zaplní desítky zamilovaných 
dvojic třešňové aleje či jiná romantická místa, 
aby zde dostály zlidovělým obyčejům a zajistily 
si štěstí i lásku do dalšího roku. Proto ani Vy 
nezůstávejte svým drahým polovičkám nic dluž-
ni a v den „třešňové“ lásky se vydejte na zami-
lovanou procházku do probouzející se přírody! 
A nejen v tyto dny!

Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

rušilo zasedání svými nespokojenými výkřiky. 
V tomto roce byl nejvyšší počet nezaměstnaných 
v únoru, v Československu bylo již 920 182 neza-
městnaných. Po předchozím snížení platů stát-
ních zaměstnanců jsou následně sníženy i mzdy 
zaměstnanců u soukromníků. Obchodníci a ře-
meslníci ztrácejí další odbyt. Bohatí chtějí být 
ještě víc bohatí a jak jinak než na úkor chudých. 
Chudí volají po nové společnosti, ve které každý 
dostane práci a za ni i odpovídající plat. Zesiluje 
vliv jak pravicových, tak i levicových extremistů. 
Hrozivě posiluje zbrojní výroba. Bohatí potřebu-
jí nutně odbytiště pro své výrobky. V Německu 
začíná sílit nacionalismus, začíná rasová nesná-
šenlivost. Hitler slibuje práci a získává příznivce. 

Sociální bída a nespravedlnost vede vždy 
k tomu, že líbivé řeči  fanatizují davy lidí, lidé 
chtějí rychlé a jednoduché řešení, které jim po-
může z bídy. Získání nových trhů, statků, bohat-
ství, atd., to jsou slova, která chtějí lidé slyšet. 
Stokrát opakovaná lež se stává pravdou kterou 
lidé opakují a nakonec jí i věří. Z bídy a krize 
nakonec začíná hrozit světový konflikt. 

V roce 1933 se musela řešit velká nezaměst-
nanost a z ní pramenící bída, proto bylo rozhod-
nuto o obnovení části okresní silnice z Hodkovic 
k mlýnu na Rádle, aby bylo několik pracovních 
příležitostí. Česká záložna věnovala 500 Kč pro 
nezaměstnané. Městské zastupitelstvo v únoru 
rozhodlo o zaslání petice vládě s požadavkem, 
aby každý nezaměstnaný dostával od vlády 
30 Kč týdně a pro každé své dítě ještě dalších 
10 Kč a 1 Kč na mléko každý den. 

9. 3. 1933 byla Hodkovicím udělena mimo-
řádná podpora ministerstvem pro nezaměstna-
né ve výši 1 600 Kč a výnosem okresního úřadu 
jsou zakázány akční výbory nezaměstnaných, 
protože nemají zákonný podklad. 

27. 2. 1933 se konalo „Hladové komité Hod-
kovic“ a předneslo požadavky na okamžité za-
hájení nouzových prací, jako je úprava cesty 
k cihelně, regulace Mohelky, atd., dále zvýšení 
potravinových lístků pro nezaměstnané a to na 
4 ks pro svobodného, 5 ks pro ženatého a 1 lís-
tek pro každé dítě týdně, dále 10 kg žitné mou-
ky na osobu, 50 q uhlí na zimu, dále se žádalo 
od Rohana, aby dal každému nezaměstnanému 
0,5 m3 dřeva a od státu placení nájemného. Byl 
vznesen požadavek na okamžité zastavení exe-
kucí sedláků, malých řemeslníků, domácích 

pracovníků a dělníků, škrtnutí všech nezaplace-
ných daní všem, kteří nemají roční příjem vyšší 
než 16 000 Kč. Řemeslníky byl vznesen požada-
vek na osvobození daně z obratu. Protestovalo 
se proti propouštění a nízkým mzdám. Dále se 
protestovalo proti národnostnímu štvaní a byla 
přednesena žádost o zajištění národnostní a so-
ciální svobody.  Podepsán za „Hladový komitét“ 
Wilhelm Koták. Požadavky byly předány na rad-
nici a přeposlány vládě.

Okres Liberec je v souvislosti s vysokou ne-
zaměstnaností prohlášen v r. 1934 za nouzovou 
oblast a od státu dostal mimořádnou podporu 
150 000 Kč.

V roce 1934 věnovalo město pozornost strá-
dající školní mládeži a zajistilo pro děti podá-
vání polévky v době polední přestávky, kromě 
toho bylo zprostředkováno poskytování obě-
dů pro chudé v různých rodinách, celkem pro 
143 dětí. Sbírka pro chudé děti přinesla cel-
kem 1 152,45 Kč. Více než 100 dětí z Hodkovic, 
Č. Dubu, Jeřmanic, Jílového, Pelíkovic a Záskalí 
bylo obdarováno při vánoční besídce. Také oby-
vatelé našeho chudobince dostali díky dobré prá-
ci radního pro péči o chudé p. Richarda Zimmera 
mnoho darů, např. 17 hubertusových plášťů, 
13 obleků, 27 párů kalhot, 14 párů bot, 7 párů 
punčoch, 15 pulovrů a mnoho dalších věcí. 25 Kč 
dostalo 9 osob žijících mimo místní chudobinec. 

V Hodkovicích byla bída a málo pracovních 
příležitostí. Kdo nějakou práci měl, tak mizerně 
placenou, mezi lidmi bylo málo peněz, byla malá 
koupěschopná poptávka.  

I v roce 1935 mají občané Hodkovic velkou 
bídu (nejvíc dopadá na děti), v obchodech je 
ale nadbytek zboží, na které nemají lidé pení-
ze. 50 % školních dětí trpí podvýživou, pokles 
porodnosti je katastrofální. Průměrný plat 
dosud zaměstnaného dělníka je 120 Kč týdně, 
ale např. chleba stojí 2 Kč, máslo 20 Kč, cukr 
6,40 Kč, hovězí maso 13 Kč, vepřové maso 15 Kč, 
pivo 3,20 Kč. Počet nezaměstnaných je vysoký. 
Ve městě není v provozu továrna p. Blaschka, 
zaměstnávala 700 lidí, také pivovar je mimo 
provoz a to znamená pro město velký úbytek na 
daních a pracovních příležitostech. Není práce 
ani pro domácí dělníky, protože poklesl jablo-
necký export skleněného zboží a výroba je ome-
zena. Nepracuje městská cihelna. Stavebnictví 
a řemesla krachují.
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POZVÁNKA NA

SETKÁNÍ ZAKLÁDAJÍCÍCH OBYVATEL

PROKEŠÁRNY
(MÁNESOVA 527, 528, 529, 530)

 Datum: 14. května 2016

 Čas: 15.00 hodin

 Místo: restaurace Na koupališti
  (dle počasí – kavárna či terasa)
 

Pozvánka platí i pro přímé potomky pozvaných.

Činžovní domy v Mánesově ulici byly postaveny svépomocí v letech 1969–1970. 
Název ,,Prokešárna“ se vžil podle pana Jana PROKEŠE, který byl v té době staros-
ta Hodkovic, výstavbu plně podporoval a v Prokešárně i bydlel.

Tomáš Kraus

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

restaurace Pod kostelem
otevřeno denně

nabízíme 
hotová jídla  minutky  

plzeňské pivo  svijanská 450

zajistíme oslavy všeho druhu

růžoVÁ 125, HoDKoVICE nAD MoHELKoU,  739 086 258
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Nápad otevřít servis kol byl spontánní. Hledal 
jsem práci, obcházel pohovory a řekl si, že zatím 
po odpolednách mohu dělat to co posledních deset 
let. Dohodl jsem se na pronájmu jedné zastrčené 
místnosti v katakombách (jak jsem tomu místu 
říkal). Jedná se o komplex budov v dolní části ná-
městí. Do našeho cykloservisu se chodilo z ulice 
Česká, kde zákazník musel nejprve projít dvorem, 
pak vlézt do temné chodby, kde se děti pravděpo-
dobně musely i bát a teprve za rohem byla malá 
místnost, kde jsem začal kola opravovat. Kupodivu 
se našli lidé, kteří si mě tam našli a postupně zá-
kazníků začalo přibývat. Do celého byznysu jsem 
vložil 8000 Kč na nářadí a stojan (na kterém mi-
mochodem pracuji dodnes). Po první sezóně jsem 
pochopil, že by mne a mou rodinu tato činnost 
snad v budoucnu mohla skutečně živit. Velký dík 
za to patří manželce, která mě i v těchto katakom-
bových počátcích velmi podporovala a pomáhala 
a intenzivně pomáhá do dnešních dnů.

Do druhé sezóny nás napadlo, že bych k běž-
nému servisu kol mohl vykupovat, opravovat 
a znovu prodávat dětská starší kola. I to se chytlo 
a je to jedna z našich aktivit i dnes.

Třetí sezónu se nám již zdálo nedůstojné tahat 
zákazníky do katakomb a též i lidí, kteří vyhledá-
vali naše služby přibývalo. Intenzivně jsme tedy 
pátrali po vhodnějších prostorách nejen pro servis, 
ale pozvolna i pro prodej. Naštěstí se nám ho po-
dařilo najít v obchodě, který mnozí hodkovičáci 
znali pod názvem Bramil. I tento krok se podařil 
a jsme za něj stále rádi. Sice nám mnozí přátelé 
doporučovali, abychom obchod přestěhovali do Li-
berce, že budeme mít větší možnost uspět, ale nám 
se z Hodkovic nechtělo a věřili jsme, že i zde najde-
me své věrné zákazníky. V tomto třetím roce jsem 
pozvolna začal prodávat i kola nová. Dohodl jsem 
se se slovenskou firmou Dema a opět se to povedlo. 
Jsou to kola bezproblémová, jednání s dodavatelem 
je též v přátelské rovině a tak není důvod ani dnes 
značku měnit.

Čtvrtou sezónu jsme udělali krok lehce stra-
nou. Objevil jsem skvělé koloběžky Kostka a tak 
mě zaujaly, že jsem se stal v naší čtvrté sezóně 
jedním z jejich prvních prodejců v republice. V té 

době jsem byl stále ještě ortodoxním cyklistou, ale 
koloběžka mě bavila na krátké přejezdy (na nákup 
atd.). Lidé, kteří v obchodě koloběžky viděli, krou-
tili hlavou a dávali najevo své pochyby o mém ro-
zumu. V té době byla koloběžka rarita, na ulici se 
po ní všichni s údivem otáčeli a nikdo nevěřil, že 
by mohlo mít smysl koloběžky prodávat. Musím 
přiznat, že i já v další sezóně váhal, zda s prodejem 
koloběžek pokračovat. V roce 2013 jsme se s man-
želkou zúčastnili setkání koloběžkářů s Čechy, 
kteří absolvovali na koloběžkách celou slavnou 
Tour de France. V rámci toho setkání byl i krátký 
koloběžkový závod, jehož jsme se zúčastnili a tím 
mě koloběžky zcela pohltily. Jsem člověk soutěživý 
a zjistil jsem, že na koloběžce se dá dobře závodit. 
Od té doby je mé kolo pověšeno na hřebíku a kolo-
běžkám se věnuji na 100 % nejenom jako aktivitě, 
ale též v prodeji a půjčování. Již v minulosti jsem 
organizoval různé cyklistické závody a tak logicky 
se aktivity organizační přesunuly do sportu ko-
loběžkového. Letos bude 14. 5. probíhat již čtvrtý 
ročník naší největší akce Hodkovické koloběžení. 
Také pořádáme, v dnešní době mezi koloběžkáři již 
poměrně uznávaný, Přejezd republiky (Šluknov-
-Vyšší Brod) a další. Koloběžky ukazujeme a půjču-
jeme na různých akcích po celém kraji, manželka 
začala pořádat Dámské jízdy atd.

Letos se nám dostalo pocty zatím asi nejvý-
znamnější. Pravděpodobně největší výrobce ko-
loběžek na světě firma Kostka (asi 80 % své pro-
dukce vyváží do zahraničí) změnil strategii svého 
prodeje. Svým 6ti nejlepším prodejcům (nejenom 
počtem prodaných koloběžek, ale i odborností 
prodeje, kulturou prodeje atd.) v různých čás-
tech republiky, předal své zastoupení pro prodej 
a všechny aktivity ve svěřeném regionu. Stali jsme 
se tak distributory firmy Kostka pro Liberecký 
kraj. Hodkovice se tím zařadily na stejnou úroveň 
v prodeji koloběžek Kostka jako Ostrava, Olomouc, 
Brno, Praha a Plzeň. A opět nám mnozí radí, ať své 
prodejní aktivity přesuneme logicky do Liberce. 
My tvrdohlavě zůstáváme v Hodkovicích a cítíme 
se pyšně, že se nám daří Hodkovice pomáhat do-
stat více do povědomí a dopředu. Jsem rád, že díky 
Vám, našim věrným zákazníkům ať již z Hodko-
vic, nebo i ze širokého okolí, se nám daří naše služ-
by rozšiřovat a snad vylepšovat. Budu se těšit na 
další a další setkávání.

Pavel Štork s rodinou 

Deset let 3C ProKoLA 
Koloběžky Hodkovice s Vámi

Deset let 3C ProKoLA – Koloběžky Hodkovice s Vámi

Deset intenzivních roků prošlo od doby, kdy jsem se rozhodl v Hodkovicích opravovat 
kola. Předcházelo tomu jiných deset let, ve kterých jsem byl součástí týmu prodejny 
kol v Českém Brodě. Pocházíme totiž s manželkou oba z Úval a do Hodkovic jsme 
se přestěhovali, protože jsme hledali život v klidu, v přírodě a v kopcích. nikdy jsme 
tohoto kroku nelitovali.

 
 

HODKOVICKÉ KOLOBĚŽENÍ 4. ROČNÍK 
 

sobota 14. 5. 2016, Hodkovice nad Mohelkou - Skalní údolí 
 
Hlavní závod:    12-ti hodinovka Hodkovice - Ještěd a zpět 
7 až 19 hod.        na koloběžce,  na kole, během 

 
Další program:       Závod na koloběžkách pro dospělé - cca18 km (13km)                                    
12:30 až 19 hod.     Závody na koloběžkách pro děti  dle kategorií                                                   
                                Sprint na koloběžkách pro dospělé 
                                Závod do vrchu na koloběžkách pro dospělé 

Odpoledne:        Divadlo v přírodě pro děti od 13:30,  
další doprovodný program, občerstvení 

Hlavní losovatelná cena: 2 x koloběžka KOSTKA pro dospělé TOUR Max, 
1 x koloběžka KOSTKA pro děti KID Maxi 

 
Koloběžky možno zdarma zapůjčit jak na závody, tak i na volné projíždění. 
Podrobnější informace na www.kolobezkyhodkovice.cz  tel.: 608 346 903 

 
Sponzoři a partneři akce : 

Pavel Štork – Koloběžky Hodkovice s.r.o., KOSTKA-kolobka s.r.o., Město Hodkovice n.M., 
Jiří Kamiš-Restaurace U Bubáka a Hotel Arcivévoda Štěpán Hodkovice, Střechy Šindelář 

Hodkovice, Horolezci Hodkovice, 
Pešková Michaela-závodní stravování Český Dub 
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Datum čas soupeř

6. 5. 17.00 Sokol Ostašov

20. 5. 17.00 SK Šmidliboys Chotyně

3. 6. 17.00 SKP Maják ,,B“Šaolíni

17. 6. 17.00 Mladějov-Ohrazenice

1. 7. 17.00 SKP Maják ,,A“

16. 9. 16.30 Sokol Koberovy

30. 9. 16.30 NO Lučany

AnTUKoVÉ KUrTY nA KLUzIŠTI
!!! během zápasu prodej opékaných buřtů !!!

PozVÁnKA nA noHEJBALoVÁ UTKÁní

přebor Libereckého kraje 2016

Městská knihovna

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

Kontakt:
telefon: 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web:  www.hodkovicenm.knihovna.cz

Městská knihovna v Hodkovicích nad Mohelkou bude ve dnech  
od 16. do 27. května uzavřena z důvodu revize knihovního fondu.

Děkuji za pochopení

Hana Vaňková

UPozornění
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SPorToVní HALA Pro HoDKoVICE MÁ SVoU PoDoBU
zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání 20.04.2016 studii, kterou na základě požadav-
ku zpracoval architektonický ateliér SPorToVní ProJEKTY spol. s r.o.

Celé zadání vycházelo z požadavku na ma-
ximální snížení investičních nákladů, při vyso-
ké užitné hodnotě a jednoduché architektonic-
ké formě.

Navržené řešení počítá s umístěním nové 
haly na původním místě a s původní orientací 
hřiště. Původní půdorys bude rozšířen o 3 m 
směrem severním (ke koupališti) a o 1 m smě-
rem východním (k fotbalovému hřišti) tak, aby 
čistá velikost sportovní plochy byla 36 x 24 m. 
Návrh počítá s přemístěním hlavního vchodu 
a zázemí k ulici Sportovní, do haly se bude 
vstupovat po zastřešené lávce, která bude vý-
razným prvkem celé stavby. Tímto řešením 

bude zajištěno lepší zapojení sportovní haly do 
„městského organismu“, tzn. lepší přístupnost 
pro pěší a cyklisty. Před halou je navrženo 10 
nových parkovacích stání.

Z hlediska dispozičního bude hala rozděle-
na na dvě části – vstupní část se zázemím ve 
dvou patrech a vlastní sportovní halu. Stavba je 
navržena z betonových prefabrikovaných dílů 
s integrovaným zateplením vnějších obvodo-
vých stěn. Kompletní studii a popis dispozice 
najdete na www.hodkovicenm.cz, aktuality, 
Studie sportovní haly, nebo si ji můžete pro-
hlédnou ve vstupní chodbě MěÚ.

Jedním ze základních bodů zadání byla 
také maximální pořizovací cena ve výši 20 mil. 
korun bez DPH. Toto hledisko bylo nastaveno 
především proto, aby bylo možno halu postavit 
i v případě, že se nám nepodaří získat dotaci 
na její výstavbu. V tuto chvíli bude probíhat 
projektová příprava, včetně všech potřebných 
povolení. Náš cíl je zahájit stavbu na jaře roku 
2017, dokončení se dá předpokládat na přelomu 
roku 2017/2018. Děkujeme zastupitelům za 
podporu tohoto řešení.

Markéta Khauerová a Mgr. Helena Řezáčová

hodkovické léto her a zábav
Na léto chystáme zajímavé akce pro všechny, kdo si chtějí hrát 
a  bavit se. Od poloviny června až do hodkovických slavností 
se ve středu a čtvrtek budou konat zajímavé akce pro všechny 
„hodkovičáky“ i příležitostné návštěvníky. 

nejaktivnější účastníci budou oceněni a  vyhlášeni na městských slavnostech 
17. 9. 2016. Na závěr hodkovického léta chystáme překvapení.

Helena Řezáčová

Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 30

Papírnictví – Alena Thomasová 
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

M + P stravování
naše firma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy  

do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

 Ö Obědy vaří Miloslav Marek a  Michaela Pešková, každý den se vaří polévka  
a zákazník má možnost výběru ze tří hlavních jídel. 

 Ö Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.
 Ö 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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ze života MŠ
Dne 24. 3. 2016 jsme se  společně s rodiči loučili se zimou.

 Morenou jsme přivítali jaro.


