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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
jako každý rok je pro Vás připraveno letní dvojčíslo. Najdete zde důležité informace z úřadu, 
poutavý článek od spolku Rodáků a také pozvánky na společenské události. Jmenujme „Motýlí 
mejdan“, zábavné odpoledne pro celou rodinu, letos navíc s hostem Czech Samurais – posádkou 
Rally Dakar 2022.

Závěrem bychom chtěli popřát dětem, ale i pedagogům klidné a zábavné prázdniny. Vám všem 
našim čtenářům pak příjemné léto a mnoho krásných zážitků.

Za kolektiv redakční rady, Naďa Burianová

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

Měsíc červenec
Vlastimil Červinka

Alena Róžová

Ivana Baštová

Helena Komňacká

Petr Charousek

Eva Čechová

Jindřiška Pánková

Květoslava Špírková

Miroslav Valeš

Hana Rosková

Zuzana Hubová

Pavel Dostrašil

Naši jubilanti v červenci a srpnu 2022
Měsíc srpen
Věra Samková

Marie Brůhová

Zdeněk Gireth

Eliška Rengerová

Dagmar Válová

Věra Kotrmanová

Helena Machová

Květoslava Götzová

Jiřina Dvorská

Jindřiška Fialová

Josef Fribl
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Vážení spoluobčané, milí Hodkováci,
prázdniny už opět klepou na dveře, a  tak mi dovolte, abych Vám popřála klidné letní dny, 
odpočinek a hezké chvíle v kruhu Vašich nejbližších.

Slovo starostky

Rozjeté projekty však nárok na prázdni-
ny ani dovolenou nemají, a tak bych Vás ráda 
o nich informovala.

Jistě sledujete vývoj mnoha investičních 
aktivit, ta nejnáročnější akce probíhá letos 
v  Jílovém. Výstavba kanalizace a  ČOV není 
vůbec jednoduchá stavba. Jsem přesvědčena, 
že ji díky realizační firmě, technickému do-
zoru stavby a vstřícnosti všech obyvatel do-
tčených stavbou úspěšně dokončíme. Úplná 
uzavírka komunikace již brzy skončí, průjezd 
obcí bude řízen semafory. Respektujte prosím 
pokyny stavby, děkuji Vám všem za trpělivost.

Na náměstí se nám krásně odhaluje podo-
ba Sloupu se sochou panny Marie a sochami 
světců. Každým dnem se blíží dokončení re-
staurátorských prací. Při zahájení Hodkovic-
kých slavností bude sloupu slavnostně požeh-
náno. 

Koncem léta bude zahájena rekonstrukce 
komunikace Lesní ulice. Nyní již zde probíhá 
rekonstrukce vodovodu a hned po ní se oby-
vatelé této lokality dočkají také opraveného 
povrchu.

Intenzivně probíhají také přípravy projektů 
na další realizace. Mohu jmenovat dokumen-
taci na kompletní rekonstrukci radnice, re-
konstrukci knihovny a rekonstrukci ZŠ. Tak, 

jak se rozbíhají výzvy nového programového 
období, se snažíme dokončovat přípravy, aby 
bylo možné podat žádost o dotační peníze. Bez 
těch se bohužel při realizaci velkých projektů 
neobejdeme.

Radost nám dělají rozkvetlé záhony, poma-
lu probouzíme do kvetoucí podoby kruhové 
objezdy a připravujeme instalaci několika no-
vých laviček, abychom zpříjemnili i Vaše cesty 
a Váš pobyt ve městě.

Světlo světa spatří již brzy nové propagač-
ní video, pozvánka do našich krásných Hodko-
vic. Pevně věřím, že se Vám bude líbit. 

Ještě k jedné věci bych se ráda krátce vy-
jádřila. Mnozí z Vás jistě zachytili informaci 
o tom, že by v Hodkovicích nad Mohelkou 
mělo dojít ke zrušení stavebního úřadu tak, 
jako v dalších 243 obcích napříč Českou repub-
likou. Díky ohromné aktivitě pana senátora 
Michaela Canova, stanovisku celého krajského 
zastupitelstva Libereckého kraje, diskusí sta-
rostek a starostů napříč politickým spektrem 
s ministry a poslanci máme stále naději. Tak 
snad se dočkáme úpravy navrženého stavu 
a argumenty z území budou“ Ti nahoře“ brát 
na větší zřetel.

Krásné léto, těším se na setkání s Vámi.
Markéta Khauerová – starostka města

Dne 4. 7. 2022 bude městský úřad

z technických důvodů pro veřejnost uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ
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ODPADY – NOVINKY  
JAK SI VEDEME S TŘÍDĚNÝM ODPADEM V ROCE 2022?  

 
Nejvýznamněji se v letošním roce posunulo třídění papíru. Po zavedení svozu nádob na papír  
1 x za tři týdny se produkce papíru zvedla průměrně o 2 t/měsíc.  

 

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA PROVOZ ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA  
V souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech informujeme o nákladech na 
systém odpadového hospodářství města za loňský rok. 
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Produkce tříděného 
odpadu z nádob: leden - květen 2021 a 2022

2021 2022

Příjmy za odpady za rok 2021 
  (Kč) 
Poplatek za komunální odpad od občanů 1 858 161  
Odměny EKO-KOM za vytříděné odpady 463 050  
Ostatní příjmy (prodej pytlů, papír, kovy, 
PET, elektro) 69 544  

  2 390 755 Kč 
    

Výdaje za odpady za rok 2021 
  (Kč) 
Svoz komunálních a tříděných odpadů, 
provoz SD Pelíkovická, pytle atd. 3 627 411 Kč 
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Informace z rady a zastupitelstva města
Informace z 11. zasedání rady města 25.05.2022

 –  Rada města schválila výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku „Oprava ulice Lesní“ 
za celkovou cenu 4.169.098,35 Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy s firmou 1. jizersko-
horská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884. 

 –  Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor v I. patře budovy zdravotního 
střediska na adrese Liberecká ul.19, Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal MUDr. Jan Macko za 
spol. JaMa Medical s. r. o., Lesní 474/39, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČ: 06510671. 
Záměrem je vybudování zázemí personálu pro zubní ordinaci. Rada města vzala žádost na vědo-
mí a ukládá tajemníkovi zveřejnění adresného záměru pronájmu na úřední desce města. 

 –  Rada města schválila cenovou nabídkou spol. SAUL s.r.o. na dopracování územního plánu za 
cenu 360.000,- Kč + 21% DPH.

 –  Rada města vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna na dny 28.6.2022, 29.6.2022 
a 30.6.2022 v Základní škole T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředi-
tele. Ředitelské volno je vypsáno z technických důvodů.

Informace ze 12. zasedání rady města 08. 06. 2022
 – Rada města v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou spol. s r.o. 

 y  zvolila předsedou valné hromady společnosti starostku města paní Ing. Markétu Khauerovou 
a zapisovatele pana Ing. Jaroslava Lamače.

 y  schválila výsledky hospodaření TEPLO Hodkovice nad Mohelkou spol. s r.o. za rok 2021 a hlav-
ní události roku 2021.

 y  schválila účetní závěrku za rok 2021.

 y  schválila zaúčtování zisku před zdaněním za rok 2021 do nerozděleného zisku minulých let.

 y  schválila výhled společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou spol. s r.o. na následující roky.

 y  schválila vyplacení prémií vedoucímu kotelny a schválila roční prémiové ukazatele pro rok 
2022.

 y  Rada města nepřijala s nabídku – Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 na 
zakoupení publikace „První pomoc není věda“.

 –  Rada města projednala zprávu o činnosti Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou za období 
leden 2022 až červen 2022.

 –  Rada města schválila přijetí daru pro Mateřskou školu Hodkovice nad Mohelkou ve výši 1.000,00 
Kč od J. K., Jílové, Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Rada města schválila cenovou nabídku na provedení Stavebně historického průzkumu radnice 
podanou Mgr. M. N., Ústí nad Labem za částku 107 500,00 Kč.

 –  Rada města schválila finanční dar na podporu organizace Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 
355/7, 190 00 Praha 9 – Vysočany ve výši 3.000,00 Kč. 

 –  Rada města projednala cenovou nabídku na projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
a pro provedení a zadání stavby „Radnice – nám. T. G. Masaryka1, Hodkovice nad Mohelkou 
– stavební úpravy“ podanou spol. V&M spol. s r.o., Liberec 3. Rada města schválila termíny 
a formu předání PD.
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 –  Rada města schválila cenovou nabídku PD rozpracované do úrovně DSP ve výši 720.000,00 Kč 
bez DPH. Bude hrazeno z letošního rozpočtu.

 –  Rada města schválila cenovou nabídku DPS včetně oceněného a neoceněného SPDaS ve výši 
750.000,00 Kč bez DPH. Bude hrazeno z rozpočtu 2023. Cenová nabídka na řešení obnovitelného 
zdroje energie bude využita, pokud studie proveditelnosti potvrdí možnost realizace. Inženýr-
skou činnost si zajistí objednavatel.

 –   Rada města schválila žádost Aeroklubu Hodkovice nad Mohelkou z. s. o použití městského 
znaku na medailích a pohárech.

 –  Rada města vzala na vědomí predikci daňových příjmů vypracovanou Ing. Luďkem Tesařem, 
IČ: 74372246, 252 07 Štěchovice.

Informace ze 4. jednání zastupitelstva města 15. 06. 2022
 –  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2022. Příjmy po této rozpočtové změně 
budou 62.366.333,86 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 93.077.433,86 Kč a financování po 
rozpočtové změně bude 30.711.100,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí 
materiálů.

 –  Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku Města Hodkovice nad Mohelkou za účetní období 
2021 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2021.

 –  Zastupitelstvo města projednalo Návrh závěrečného účtu Města Hodkovice nad Mohelkou za 
rok 2021 podle předloženého materiálu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města 
Hodkovice nad Mohelkou za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením Města Hodkovice 
nad Mohelkou za rok 2021, a to bez výhrad.

 –  Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje Obecně závazná vy-
hláška č. 23/92 ze dne 09.12.1992, o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej pozemku p.č. 59 v k.ú. Záskalí. Žádost podala 
paní xxxxxx, xxxxx. 

 –  Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku města p.č. 1432/2 (ostatní plocha) o vý-
měře 55 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Kupujícím je Společenství vlastníků jednotek Má-
nesova 530, Hodkovice nad Mohelkou se sídlem Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova 530, PSČ 
46342, IČ: 25479890.   Kupní cena se smluvně sjednává ve výši 1,00 Kč. Kupní cena je stanovena 
v souladu s dobrými mravy a podstatou samosprávy, která hájí zájmy občanů. 

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost xxxxxxx, xxxxxxx, Hodkovice nad Mohelkou na zřízení 
věcného břemene na pozemku p.č. 1755/1 (ostatní plocha) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jedná 
se o zřízení věcného břemene ve prospěch pozemku p.č. 1774, k.ú. Hodkovice nad Mohelkou za 
účelem zajištění občasného vjezdu na tento pozemek. Jednorázová finanční náhrada za zříze-
ní věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 2.000,00 Kč plus daň z přidané hodnoty dle 
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Žadatelka uhradí návrh na vklad do Katastru 
nemovitostí.

 –  Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. A.0332-00585.V, 
kterou předložila společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ: 101 52, 
IČ 25702556. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku města Hodkovice nad Mohelkou, a to 
pozemek p.č. 1853 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věc-
ného břemene se smluvně sjednává ve výši 3.096,00 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné 
sazby platné ke dni uskutečnění platby.
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 –  Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. A.0332-00584.V, 
kterou předložila společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ: 101 52, 
IČ 25702556. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku města Hodkovice nad Mohelkou, a to 
pozemek p.č. 430 v k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou.  Jednorázová finanční náhrada za zří-
zení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 2.812,50 Kč plus daň z přidané hodnoty dle 
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

 –  Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva města pro pří-
ští volební období 2022 – 2026 na 15 členů.

35/22
 –  Zastupitelstvo města neschválilo   zařazení  návrhu  č.  68  do nového územního plánu města 
Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo   města neschválilo  zařazení  návrhu  č.  69  do nového územního plánu města 
Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města neschválilo nabídku spol. PRVNÍ HODKOVICKÁ a.s., Švermova 144/16, 
Liberec X – Františkov o převzetí plynárenského zařízení. Plynárenské zařízení je specifikováno 
Smlouvou o nájmu plynárenského zařízení č. 9414003535/183923, kde pronajímatelem je PRVNÍ 
HODKOVICKÁ, a.s. a nájemcem spol. GasNet s.r.o.

 –  Zastupitelstvo města po projednání schválilo navržený termín jednání zastupitelstva města pro 
2. pololetí 2022 stávajícího volebního období.

 –  Zastupitelstvo města schválilo návrh ředitele TS Hodkovice záměr koupě nové montážní plošiny 
a pověřuje ředitele TS Hodkovice přípravou výběrového řízení. 

Informace ze 13. zasedání rady města 22. 06. 2022
 –  Rada města projednala žádost o přehodnocení dopravního značení v ul. Česká v úseku ohraniče-
ném dopravní značkou „Průjezd zakázán“ z důvodu jejího nerespektování. Rada města vzala žá-
dost na vědomí s tím, že proběhne schůzka se žadateli a poté se bude žádostí opětovně zabývat. 
Současně bude požádána PČR OO Hodkovice nad Mohelkou o zvýšený dohled nad dodržování 
dopravního značení v ul. Česká.  

 –  Rada města projednala žádost Sportovního klubu Hodkovice nad Mohelkou o povolení provede-
ní zemních prací na hřišti pod lesem. Rada města vzala žádost na vědomí s tím, že bude vyžá-
dáno písemné vyjádření k harmonogramu prací – termíny, příjezd a odjezd vozidel a k přístupu 
veřejnosti na hřiště.

 –  Rada města neschválila žádost paní T. R. - WOBABAND o umožnění pořádání hudebního setká-
ní ve Skalním údolí v Hodkovicích nad Mohelkou v měsíci srpnu či září.

 –  Rada města schválila obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou, byt č. 42 paní M. 
B., trvalý pobyt Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Rada města vzala na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za 
2. čtvrtletí 2022. 

 –  Rada města vzala na vědomí hodnocení činnosti základní školy za období leden až červen 2022.

 –  Rada města schválila žádost nájemce Kulturního domu v Hodkovicích nad Mohelkou o souhlas 
s pronájmem místnosti (klubovny) ve 2. patře kulturního domu pro ZO OS KOVO zastoupenou 
p. Alexandrou Hrušovskou.
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 –  Rada města projednala opravu praskliny ve zdi v kuchyni ZŠ Hodkovice. Oprava bude provedena 
v době odstávky kuchyně ZŠ v letních měsících.

 –  Rada města projednala cenové nabídky na zajištění Technického dozoru stavebníka na stavbu: 
„Oprava komunikace – ulice Lesní, Hodkovice nad Mohelkou, úsek 0,000 – 0,400 km“. Nejvýhod-
nější nabídku předložil Ing. P. Š., 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 01664352 za cenu 42.000,00 Kč. 

 –  Rada města schválila návrh směrnice Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou ke stanovení 
výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole od 1.09.2022 do 31.08.2023 a pod-
mínky splatnosti.

 –  Rada města schválila cenovou nabídku spol. FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, 460 05 
Liberec V na zpracování pasportu a geodetického zaměření objektu ZŠ Hodkovice nad Mohelkou 
za celkovou cenu 243.000,00 Kč plus DPH.

 –  Rada města pověřuje starostku města uzavřením smlouvy o dodávkách elektrické energie a ply-
nu na rok 2023 a 2024 se společností ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/52, 140 00 Praha 4 – Michle 
pro odběrná místa patřící městu Hodkovice nad Mohelkou, dle nabídky ze dne 22.6.2022.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

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

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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eVstupenka
V městské knihovně je od 5. května zavedena nová služba 
veřejnosti, a to možnost zakoupení vstupenek na kulturní 
a společenské akce v regionu prostřednictvím systému 
evstupenka. 

Kompletní nabídku vstupenek najdete na www.evstupenka.cz. 
Prodejní dny jsou shodné s otevírací dobou knihovny. V průběhu 
měsíce července připravujeme i možnost úhrady vstupenek 
platební kartou.
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

 y Neupozorňujte na svůj odjezd zbytečně předem.
 y Vypněte všechny elektrické spotřebiče (kromě lednice a mrazáku) a zhasněte světla.
 y Zavřete všechna okna i dveře.
 y Zabezpečte vstupní dveře (uzamknutí, alarm…).
 y  Nenechávejte volně položené předměty, které by mohly 
při silném větru spadnout či odletět a někoho zranit, na 
balkonech, terasách a zahradách.

 y Doporučujeme uzavřít přívod vody a plynu do bytu. 
 y  Domluvte se s blízkou osobou a nechte u něj svůj 
aktuální kontakt a rezervní klíče (pro případ nehody).

Zabezpečení domácnosti před odjezdem na delší dobu

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 75,- Kč
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Sdružení Český ráj oslaví 30 let

Současné aktivity Sdružení Český ráj

Jednou z hlavních činností našeho sdružení je 
prezentace a propagace turistického regionu 
Český ráj a to prostřednictvím tištěných propa-
gačních materiálů, jako jsou například pravidel-
ně vydávané Turistické noviny, on-line prezenta-
ce na webech a sociálních sítích (www.cesky-raj.
info, www.ceskyrajdetem.cz, www.greenwayjize-
ra.cz, www.regionalniprodukt.cz) a další marke-
tingové nástroje. Pravidelně se také účastníme 
domácích a zahraničních veletrhů a propagač-
ních a prezentačních akcí. 

Turistický region Český ráj je jediný turistický 
region v České republice, který zasahuje na úze-
mí tří krajů (Libereckého, Královéhradeckého 
a Středočeského), a my proto aktivně spolupra-
cujeme se zástupci všech tří krajských úřadů 
a jejich centrálami cestovního ruchu. Velmi dů-
ležitá pro nás stále zůstává spolupráce s infor-
mačními centry v regionu v rámci již zmiňované 
marketingové skupiny, která určuje další rozvoj 
turistické nabídky. V rámci naší činnosti jsme 
ve spolupráci s partnery zpracovali a turistům 
zpřístupnili celou řadu oblíbených témat, např. 
Za pověstmi Českého ráje, Po stopách Albrechta 
z Valdštejna, Zlatá stezka Českého ráje, Skalní 
města, tipy na výlety pro pěší, cyklisty nebo tře-
ba i pro návštěvníky s handicapem. Také certifi-
kujeme výrobce tradičních českorajských potra-

vinářských i řemeslných produktů a zajišťujeme 
jejich prezentaci.

Sdružení je koordinátorem projektu Greenway 
Jizera, v rámci kterého byla mimo jiné vytvořena 
oblíbená cyklostezka mezi Líšným a Turnovem 
a probíhá koordinace budování dalších úseků. 

Nově se zabýváme projektem nazvaným Opti-
malizace turistického informačního systému, 
který by měl zajistit zlepšení stavu informač-
ních tabulí v regionu.

V roce 2021 jsme se začali věnovat tématu Chrá-
níme náš Ráj, který se zaměřuje na důležitou 
environmentální osvětu návštěvníků a jejich 
chování především v přírodních lokalitách. Sou-
částí této osvěty je také propagace turistických 
autobusů, které představují výbornou alternati-
vu pro udržitelné cestování regionem bez nut-
nosti hledat parkovací místa a zbytečně zatěžo-
vat již tak velmi frekventované lokality. 

Sdružení má 3 zaměstnance a jeho kancelář 
sídlí v prostorách KC Střelnice, v Markově ulici 
v Turnově.

www.cesky-raj.info

Sdružení Český ráj, z. s., spojuje města, obce, podnikatelské subjekty a další organizace 
v  Českém ráji s  cílem rozvíjet cestovní ruch v  souladu se zájmy místních obyvatel. 
V  letošním roce oslavíme 30 let od založení a  jsme tedy historicky první organizací 
destinačního managementu v České republice. Řada projektů, které jsme realizovali, byla 
v  rámci rozvoje cestovního ruchu v  zemi pilotními. Zmínit můžeme například zavedení 
provozu turistických autobusů nebo značení prvních cyklotras. 
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Když jsem sledovala koncem února zprávy, určitě jako spousta lidí, jsem si říkala - jak je tohle 
možné v roce 2022. Pomalu (snad) odchází covid a najednou čelíme a sledujeme věci, které jsme 
si nedokázali představit ani v nejhorším snu. Seděla jsem u počítače a přemýšlela o tom, co mohu 
udělat a jak pomoci. Vedle probraného šatníku a poslaných financí jsem si říkala, že když celý 
život učím, že bych mohla zkusit nabídnout výuku praktické češtiny pro ukrajinské uprchlíky. 
Napsala jsem plakátek, půjčila si klíče od Klubovny Monroe v KD, požádala p. starostku o předání 
informace na schůzce s ukrajinskými, kteří se ocitli v našem městě. Pak už jsem jen čekala, jestli 
budou mít zájem.

Pomáhat je přece snadné…

Na první hodinu přišlo přes dvacet zájemců. Tak 
pilné a dychtivé žáky jsem už dlouho neměla 
a hned se ptali, co budou platit, když jsem je 
ujistila, že je to můj dárek pro ně a že sobě i jim 
přeju, aby válka co nejdříve skončila a oni mohli 
žít podle svého rozhodnutí a snů, dojali mě 
českým sborovým „děkujeme“. V dalších lekcích 
se snažili pochopit záludnosti českého jazyka. 
Vytýčila jsem si, že budeme opravdu procházet 
a učit se jen praktickou češtinu. Kdyby někdo 
z nich chtěl zvládnout gramatiku, třeba proto, 
že chce jít studovat na střední školu, musel 
by si najít kurz českého jazyka jinde, kde mu 
budou moci vystavit certifikát. My jsme byli 
a časem jsme se stali přátelským jazykovým 
kroužkem. Probírali jsme vše kolem denních 
starostí a potřeb – od toho jak si koupit lístek 
na autobus, přes lékaře, školu, práci, nákup až 
po společenskou konverzaci… Smáli se společně 
slovům, která v češtině jsou podobná, téměř 
stejná, ale mají úplně jiný význam – např. holka 
je v ukrajinštině jehla, žínka je žena, žínka je 
v češtině hadrová a myjeme se s ní…  

Velmi rychle jsem si uvědomila, že 
ukrajinština se velmi liší od ruštiny a také, 
že někteří z našich Ukrajinců mluví čistou 
(západní) ukrajinštinou a téměř ruštině 
nerozumí, ale někteří mluví tzv. suržikem. 
Tím se mluví zejména na východní Ukrajině.  
Složité to mají zejména děti z východní části 
Ukrajiny (Doněck, Luhansk). Od anexe Krymu 
a vyhlášení samozvaných republik měly ve škole 
povinnou ruštinu. Takže mluví ukrajinsky, čtou 
a píší rusky. Teď se do toho musí naučit češtinu, 
pokud u nás budou chtít chodit do školy. Přeju 
jim hodně štěstí a pochopení od lidí okolo. 

Mohla bych tu vypisovat příběhy a osudy, 
které jsem se dozvídala. Některé velmi smutné. 
Jsem ráda, že jsem mohla trochu přispět radou 
a pomoci. O prázdninách se někteří přestěhují, 
protože našli práci, školy pro děti a zázemí jinde. 
Já budu pokračovat ve výuce v červenci a srpnu 
v Turnově. S hodkovickými jsme se domluvili, 
že mohou kdykoliv zavolat na individuální 
konzultaci. 

Děkuju všem, kteří mi pomohli, abych mohla 
pomáhat, a přeji nám všem, abychom se mohli už 
brzy zase setkávat v bezpečí a míru, bez strachu 
a pocitu, že nemůžeme nic udělat. Můžeme, 
o tom jsem se přesvědčila, že i maličkost se stává 
velkou.  

Dovolte, abych na závěr poděkovala svým 
ukrajinským přátelům za lekci statečnosti.  

Darina Martinovská
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V pondělí 20. června 2022, v rámci projektových dnů proběhla ve škole ukázka práce Policie 
a hasičů. Děti si mohly prohlédnout policejní a hasičské auto, posadit se na policejní motorku, 
nebo si zahoukat. Dále měly děti  příležitost vyzkoušet si hasičskou a  policejní  výzbroj 
a dozvědět se zajímavé informace o práci policistů a hasičů.

Ukázka práce Policie a hasičů
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Loučíme se se školním rokem 2021/2022
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Aerobik - Sokol Hodkovice nad Mohelkou 

HOLKY Z HODKOVIC DOBÝVAJÍ REPUBLIKU 
Je tomu téměř 2 roky, co jsme se rozhodli s týmem Unicorn začít závodit na soutěži Mistry 
s Mistry. Bohužel jako i jiné soutěže, Aerobik zastavila pandemie. Slečny si však své nadšení 
uchovaly a tak jsme s nimi příležitostně trénovaly, předělávaly a vylepšovaly závodní sestavu.  

Loňské září jsme se ve velkém vrhly na trénink a pilování techniky. Velkou posilou byla 
Maruška, která se do týmu přidala. Tým Unicorn ve složení Sára P., Karolína V., Nikol K., Amálie 
B., Marie B. a Anežka R. odstartoval jarní sezónu krásným bramborovým místem. Následovaly 
soutěže v kategorii „Hobby“, kde slečny obsazovali první příčky. 

Obrovským úspěchem pro nás byla nominace na Mistrovství republiky II. výkonnostní třídy 
v gymnastickém aerobiku – kategorie step. Naše nadšení z postupu bylo obrovské. 4. června 
jsme odjeli do Černošic. Už při příjezdu jsme byly ohromeny nádhernou sportovní halou Věry 
Čáslavské. Následovalo okouzlení z klubů, které známe z české světové reprezentace. Jak vždy 
rády říkáme Čambuzy vyrazili do Prahy. 

Závod proběhl hladce, na svůj výkon mohly být holky náležitě pyšné.  Následovalo 5-ti 
hodinové čekání na vyhlášení nejlepších z nejlepších. A nemožné se stalo skutečností NAŠI 
UNICORNI OBSADILI BRONZ! 

Děkuje holky, splnili jste nám sen! Kov z Mistrovství republiky je doma!!! 
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na vyhlášení nejlepších z nejlepších. A nemožné se stalo skutečností NAŠI UNICORNI OBSADILI BRONZ!

Děkujeme holky, splnili jste nám sen! Kov z Mistrovství republiky je doma!!!

Aerobik - Sokol Hodkovice nad Mohelkou

HOLKY Z HODKOVIC DOBÝVAJÍ REPUBLIKU
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NOHEJBALOVÝ ODDÍL S.K.HODKOVICE 
pořádá ve spolupráci s  
ZO OS KOVO Monroe  

NOČNÍ TURNAJ 
21. ročník 

nohejbalového turnaje trojic 
memoriál K.Stoklasy 

datum:    16. 7. 2022 
místo :    kurty na kluzišti 
prezentace :  na místě do 14.45 hod  

T.Kraus tel : 724024880  
začátek :   15.00 hod 
startovné :  300,- trojice 
hrací systém : dle počtu trojic 

jedna kategorie    : profi a amatéři dohromady 
během turnaje zajištěno tradiční občerstvení 

věcné ceny pro týmy i jednotlivce  
SPONZOŘI 

- ŽELEZÁŘSTVÍ BRADÁČ 
- METALO 
- Pivovar ROHOZEC 

Akce podporována z dotačního fondu města 
Hodkovice nad Mohelkou 
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Rokem 1922 pomalu přicházejí zlatá dvacátá léta. Konec starých dobrých časů a nástup zrychlené 
moderní doby. Podívejme se do kronik a novin na dění v Hodkovicích.

Hodkovice nad Mohelkou před 100 lety

V tomto roce vznikla tzv. „Velká Praha“, kdy 
bylo k hlavnímu městu připojeno 37 okolních 
obcí (např. Karlín, Královské Vinohrady, Smíchov, 
Žižkov). Narodil se František Peterka, který od 
roku 1956 hrál v libereckém divadle F. X. Šaldy. 
V Liberci byla zahájena stavba kina Varšava ve 
stylu art deco, resp. přestavba malého kinosálu 
na biograf a garáže (dnes je v nich pizzeria 
Maškovka). Ačkoliv československý rozhlas začal 
vysílat až o rok později, přesto se mezi lidmi 
rychle šířily aktuální písničky. Velmi populárním 
autorem byl Karel Hašler a v roce 1922 byla 
hitem píseň „Copak je to za vojáka“, kterou složil 
na podporu právě budované československé 
armády. V Egyptě vstoupili archeolog Howard 
Carter a lord Carnarvon do 3.000 let zapečetěné 
hrobky faraona Tutanchamona. Na východ od 
nás byl založen Svaz sovětských socialistických 
republik a bolševická komunistická strana si 
jako generálního tajemníka zvolila Stalina.

Oproti minulému roku se doba zase posunula 
k lepšímu. V kronikách již nejsou stížnosti na 
nedostatek potravin a topiva. Je v nich však 
popsaná poválečná krize posílená protiinflačními 
opatřeními. Zjednodušeně řečeno: mladé 
Československo, již tak dost zdecimované 
z období 1. světové války, muselo (stejně jako 
ostatní nástupnické státy Rakousko-Uherska) 
ještě zaplatit podíl na rakouských válečných 
a předválečných státních dluzích. Protože se na 
našem území vybralo cca 70 % daní, připadlo na 
nás 70 % dluhu. První československý ministr 
financí Alois Rašín naplánoval stabilizaci státní 
ekonomiky a provedení měnové reformy. V roce 
1919 byla osamostatněna měna = dosavadní 
peníze byly okolkovány, aby je nebylo možné 
nekontrolovaně přivážet z ostatních zemí bývalé 
monarchie. Zároveň bylo omezeno množství 
peněz, které si lidé mohli vyměnit, a tak byla 
z oběhu stažena asi polovina hotovosti. Zatímco 
okolní země bojovaly s inflací (například 
v Německu nastala hyperinflace, takže v roce 
1923 si lidé chodili s kufry dvakrát denně pro 

výplatu a okamžitě šli nakupovat potraviny, 
než se vše po pár hodinách zase zdraží), u nás 
nastala řízená deflace a ceny klesaly. Bohužel 
v konečném důsledku československá koruna 
vůči zahraničí posilovala, exportované zboží tam 
zdražovalo, podniky kvůli sníženému odbytu 
neměly na výplaty a rostla nezaměstnanost.

Shrnutí roku 1922 v české kronice:
„Dosud trvá nezaměstnanost a drahota. Zrušeny 

lístky na potraviny úplně, staženy staré železné 
peníze. Tím vznikl nedostatek drobných peněz, proto 
se platilo i poštovními známkami. Hodnota našich 
peněz stoupla proti okolním státům (Německu, 
Polsku, Uhrám).“

Shrnutí roku 1922 v německé kronice:
„Státní obhospodařování potravin skončilo 

zrušením lístků na chléb 31. července. Teď bylo 
všechno obyvatelstvo zase odkázáno na volný obchod. 
Lze pozorovat mírný pokles cen. Hospodářské 
poměry byly v  uplynulém roce nepříznivé. 
Znehodnocení německé marky vedlo k  tomu, že se 
také u nás ve velké míře nakupovalo v Německu, čímž 
trpěla domácí výroba. Vzestup čsl. koruny naopak 
zhoršoval vývoz z našeho státu do sousedních zemí 
se slabými měnami. K tomu se přidalo silné oslabení 
vnitřního trhu rozpadem Rakousko-Uherska. Ve 
starém Rakousku bylo 17.000 továren, z toho 50,8 
% v Československu. Stará monarchie byla hlavním 
odběratelem rakouských výrobků. Pro četné a velké 
podniky v Československu byl tedy tento stát příliš 
malou odbytovou oblastí, když byl ukojen poválečný 
hlad po zboží. Proto se musel průmysl zařídit na 
export, což se mu ale z  důvodů uvedených výše 
zprvu nedařilo. Tak bylo mnoho továren zastaveno, 
jiné musely omezit provoz. Tato průmyslová krize 
postihla i zdejší podniky, zvláště velmi tvrdě továrnu 
firmy Blaschka, takže se stále zvyšoval počet 
nezaměstnaných. Nutnost postarat se o  ně vedla 
také k rozhodnutí městského zastupitelstva z 9. 11., 
podle něhož bylo poskytnuto 24.000 Kč na nouzové 
stavby.“
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„V  této době hospodářské nouze byl také 
nedostatek peněz, který vrhal stíny všemi směry. 
Protože venkovské obyvatelstvo nemělo v posledních 
letech mnoho důvěry k  papírovým penězům 
vzhledem k jejich znehodnocení, schovávalo si mince 
v  takovém množství (thesaurovalo), že se obecným 
platidlem stala poštovní známka a  četné podniky 
vydávaly cenné známky. V  roce 1922 byly vydány 
první drobné mince republiky.“

Leden
„Neděle 15.: Mnoho lidí onemocnělo chřipkou.“ 

–– Ještě doznívala španělská chřipka z minulých 
let, i když si již nevybírala tolik obětí.

„Počasí bylo pěkné, mnoho sněhu. Bylo 12 – 
15 °R pod nulou.“ –– Přepočet ze starší jednotky 
stupeň Réaumura (°C = 5/4 * °R) nám řekne, že 
bylo zhruba –15 až –19 °C.

Únor
„Čtvrtek 2.: Hromnice. Dnešní den nebyl slaven 

jako svátek. Ve školách se všude vyučovalo.“ –– Na 
tento den připadá křesťanský svátek „Uvedení 
Páně do chrámu“ (až do roku 1960 to byl svátek 
„Očišťování Panny Marie“). Býval spojen se 
slavnostním průvodem na mši a žehnáním svící. 
Po odklonu od katolické církve v roce 1921 došlo 
ke změně těchto starých zvyků.

„Počasí: Ačkoli mráz na začátku měsíce polevil, 
vrátil se uprostřed měsíce tak, že skoro všechny 
rozvody v domech zamrzly.“

Březen
„Středa 1.: Všechny železné dvacetihaléře, ražené 

během války, byly dnes staženy. Za každý tento peníz 
dostalo se pouze 10 h čsl.“ –– Ve skutečnosti k tomu 
došlo již 18. února a zároveň byly vydány nové 
československé mince z kvalitního mědiniklu – 
dvacetihaléře a padesátihaléře (které tu dosud 
neexistovaly).

„Úterý 7.: Schůze obecního zastupitelstva. Aby 
mohla obec zlepšiti své finanční poměry, podala 
zastupitelstvu tento návrh: 1) Zvýšit dosavadní 
vodné o  200 %. 2) Cena za elektrické světlo se 
nemění, ale z  odevzdané částky 6 Kč za 1 kWh 
se odvede 50 haléřů městu. 3) Za každé auto ve 
městě se bude odevzdávat 300 Kč. 4) Z činží, které 
podléhají činžovní dani a  jsou úředním podkladem 
k  jejímu předpisu, se bude odevzdávat 10 %. 5) 
Dosavadní poplatek ze psů se zvyšuje na 15 Kč pro 
všechny psy.“ „Zdejší hasiči obdrží částku 4.000 Kč 
na obstarání 400 m hadic.“

„Úterý 28.: Schůze obecního zastupitelstva. 
Vodovod má být prodloužen podél nové silnice do 
Českého Dubu o 130 m nákladem 30.000 Kč. Byly 
stanoveny dny, kdy se mají konati výroční trhy 
u nás a ceny stánků zvýšeny.“ „Po rozhovoru pana 
starosty se zdejšími trhovci byly tržní dny pro 5 trhů 
stanoveny takto: 1. v úterý po Laetare (březen), 2. dne 
1. května, 3. v  pondělí po sv. Prokopu (červenec), 
4. v pondělí po sv. Matyáši (září), 5. na sv. Martina 
(listopad).“ –– Došlo ke změnám v jednotlivých 
dnech – první trh býval v pondělí a třetí naopak 
v úterý, poslední trh se konával během adventu 
a místo něj se nyní koná již v září.

„Přípis okresní politické správy žádá stanovisko 
obce Hodkovice k  jejímu vyčlenění z  okresu 
Liberec a  přidělení k  politickému okresu Turnov 
a  seznámení s  finanční situací. Na návrh pana 
Tobise je rozhodnuto dotázat se na úřadu, co bylo 
podnětem k  požadovanému vyjádření, protože zde 
o  tom není nic známo. Pan zástupce starosty Fr. 
Košek prohlašuje, že příčinou této záležitosti je přání 
Čechů, aby byl v  Hodkovicích zřízen dvojjazyčný 
okresní soud.“ –– Po skončení vrchnostenské 
správy panství vznikly v roce 1850 tzv. soudní 
okresy a hejtmanství. Hodkovice byly zařazeny 
do soudního okresu Český Dub pod hejtmanství 
Turnov. Při další změně v roce 1869 byly 
převedeny do soudního a politického okresu 
Liberec. Mimochodem, k žádné další změně 
nedošlo a zde jsme již zůstali.

„Pátek 31.: Dnes zemřel ve vyhnanství na ostrově 
Madeiře excísař Karel I., bývalý císař říše rakousko-
uherské.“ –– Poslední rakouský císař zemřel na 
zápal plic ve věku 34 let. Jeho manželka Zita 
zemřela až v roce 1989.

„Počasí: Po teplých krásných dnech přišly od 
21. března zase zimní dny s mrazy a chumelenicemi.“

Hlasy Pojizerské ze dne 12. února 1922
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Duben
„Neděle 16.: Velikonoční neděle. Padesát 

rozsévačů jelo koňmo přes Pelíkovice, Rychnov 
a  Dlouhý Most zpět do Hodkovic, načež se na 
tržišti za hojné účasti obecenstva světil prapor.“ –– 
Starý velikonoční zvyk, kdy průvod slavnostně 
ustrojených jezdců objíždí osetá pole a modlí se 
za jejich požehnání a ochranu před pohromami. 
Až do státního převratu jezdívali hodkovští na 
Sychrov, ale poté se na zámku změnily poměry 
a tak se vrátili k dřívější trase.

„Počasí: V  první třetině měsíce byl mráz se 
skoro denním sněžením. Velikonoční dny byly 
krásné a teplé. Poslední třetina byla chladná, větrná 
a  deštivá. 30. dubna odpoledne byla silná bouřka 
s kroupami.“

Květen
„Pondělí 1.: Svátek práce. Jako každoročně byly 

tábory lidu, schůze a divadlo.“
„Počasí: Bylo vcelku příznivé, ale velmi suché. 

Sedláci začali sázet brambory 13. května a  17. 
května jsou ovocné stromy v plném květu.“

Červen
„Pondělí 5.: Svatodušní střelby se konaly jako 

obvykle.“ 
„Čtvrtek 8.: V  dnešní schůzi obecního 

zastupitelstva bylo usneseno přistoupiti 
k  vyjednávání o  připojení k  přespolní elektrické 
centrále v Liberci.“

„Neděle 18.: Vzhledem k  nepřetržitému dešti 
a  bouřce musela být dnešní tělocvičná slavnost 
Turnerů odložena.“ –– Slavnost byla přesunuta 
na neděli 27. srpna, kdy proběhla za krásného 
počasí. 

„Neděle 25.: Za velmi krásného počasí se 
konala sokolská slavnost.“ –– I v novém státě 

Hlasy Pojizerské ze dne 2. dubna 1922

Hlasy Pojizerské ze dne 18. června 1922

Hlasy Pojizerské ze dne 18. června 1922
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byly Hodkovice rozděleny soupeřícími českými 
a německými stranami. Proto na podporu této 
akce vyšla pozvánka v českých novinách Hlasy 
Pojizerské.

„Pondělí 26.: Dnes odešel na věčnost vrchní 
pošmistr Vančura, který řídil zdejší poštovní úřad 
od roku 1920. Byl to člověk dobrého srdce a věrný 
syn své vlasti. Žil mnoho let v Polsku a po převratu 
se musel odstěhovati do naší republiky, protože 
se hlásil ke své české národnosti, které také u nás 
s uspokojením dosloužil. Budiž mu věčná památka.“ 
–– Pan Václav Vančura bydlel v domě čp. 173, ve 
kterém byl v prvních letech republiky poštovní 
úřad.

„Středa 28.: V  dnešní schůzi obecního 
zastupitelstva bylo předáno p. Fr. Pfeifrovi 
vybudování vodovodu na českodubské silnici v částce 
22.500 Kč.“ 

Školní kronika: „Dne 2. června uspořádána 
vycházka celodenní na Riegerovu stezku. Výstava 
prací žákovských (výkresů, rysů a ženských ručních 
prací) dne 25. června pořádaná, těšila se hojné 
účasti a  zájmu občanstva místního a  ještě více 
z  okolí. Inspektor státních škol menšinových p. Fr. 
Lang vykonal inspekci zde dne 13. a 26. června.“

„Počasí: Až na několik výjimek s  deštěm bylo 
teplé a slunné.“

Červenec
„Sobota 29.: Dnešním dnem zmizely poslední 

zbytky chlebenek, které byly zavedeny ve válce 15. 
dubna 1915. Tím se také ukončilo státní zásobování 
lidu a uvolněn úplně prodej.“ –– Chlebenky a další 
„enky“, neboli potravinové lístky určovaly, 
kolik zboží příslušelo na osobu a týden. V době 
úplného nedostatku však dávaly právo na zboží 
jen zdánlivě. Omezení prodeje trvalo více než 7 
let. 

„Počasí: Od 15. července pršelo skoro denně, 
takže byly obtíže se svozem obilí. Již 8. července bylo 
všude mnoho třešní, 1 litr stál 1 Kč 20 h.“ „Bekyně 
sosnová čili mniška způsobila i v našich lesích mnoho 
škod. Jehličí bylo ožrané, opadané, takže stromy 
schly a musely býti tak veliké kusy lesa vykáceny.“ –– 
Podle záznamů z jiných míst, to byl hodně velký 
zásah do vzhledu krajiny. Na mnoho let tak 
místo lesů zbyly jen holé stráně. Na nádražích 
byly složeny hromady dřeva, takže musely být 
zavedeny nákladní vlaky, které je odvážely do 

Prahy i do ciziny. Panovaly obavy, že za několik 
roků nebude stavební ani palivové dřevo.
Srpen

„Pátek 19.: Dnes skončily 3. liberecké veletrhy, 
které začaly 12. srpna. Vzhledem k nízkému kurzu 
marky (100 Kč = 1.000 marek), který stále klesal, 
jezdily zástupy lidí do Německa nakupovat šaty, 
prádlo, boty atd. Tyto hromadné nákupy v Německu 
tady způsobily obtíže v  obchodu, na nichž podílely 
se také chabé výsledky veletrhu.“ –– Pro zajímavost 
uveďme, že součástí tohoto ročníku byla loterie 
s hlavní cenou automobilem Fiat v hodnotě 
200.000 Kč. Z Hodkovic se podle tisku zúčastnily 
následující firmy:

>> Firma Blaschka a spol., továrna 
s vlněným zbožím v Hodkovicích v Čechách, 
jedna z nejstarších textilních firem, založena 
roku 1836, s tkalcovstvím, barvířstvím, tiskem, 
zušlechťováním, sklady v Praze I., Rytířská 402, 
Vídeň I., Rudolfsplatz 9, vystavuje ve veletržním 
domě IV, stánek 412. Tato dlouhodobě zavedená 
společnost představuje pouze solidní produkty, 
věrné zásadě „ne moc, ale dobře a levně“. Nové 
věci se střídají s těmi nejlepšími předválečnými 
kvalitami, které jsou znovu a znovu žádané a těší 

Reichenberger Zeitung ze dne 13. srpna 1922
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se dobré pověsti. Kolekce obsahuje: čistě vlněné 
a polovlněné dámské šatové látky a konfekce 
v hladkém a módním provedení, černé a módní 
barvy, šátky a šály z čisté vlny v kašmíru 
a saténu ve všech velikostech, ubrusy a přehozy 
s potiskem, látky v metráži. Je třeba vyzdvihnout 
výkon této společnosti v tiskovině, která se, jak 
známo, vyznačuje zejména vzorovou a barevnou 
krásou. S kolekcí látek je firma na prvním místě, 
kvality, vzory a barvy jsou bez výjimky dobré 
a vkusné. <<

>> Ve veletržním domě XV, 2. patro vpravo, 
stánek č. 2452, poukazuje na své speciality 
firma Franz Dlouhý, továrna galanterního 
a papírenského zboží v Hodkovicích. K vidění 
jsou: knihy poezie, deníky, knihy hostů 
a kuchařské knihy z plyše, jemné kůže, lnu 
a umělé kůže, se sponami, zámky a podložkami, 
kazety všeho druhu, jako plyšové skříňky na 
šití, šperkovnice, krabičky na prádlo, kazety 
na pásky, upomínkové krabice, desky na psaní, 
sešity, bloky na psaní, podložky na psací stůl, 
vzorkovnice se zlatou ražbou, toaletní zrcátka, 
desky na noty atd. <<

>> Mimořádně podmanivý obraz všestranné 
tiskové techniky najdete na výstavišti XV při 
návštěvě stánku č. 2143, grafický umělecký 
závod a továrna papírenského zboží Hertel 
a Wilde v Hodkovicích. Kromě reklamních 
plakátů a letáků pro všechna odvětví, z nichž 
některé nesou nezaměnitelný punc umělecké 
originality, ale všechny jsou vytvořeny s ohledem 
na „moderní získávání zákazníků“, najdete 
v bohaté nabídce všechny produkty grafického 
průmyslu. Firma svou pozornost zaměřuje 
i na prvotřídní design skládacích krabic, obalů 
apod. pro potravinářský a chemický průmysl. 
Pěkný výběr a zajímavé návrhy najdou i přátelé 
originálních etiket. <<

„Neděle 20.: Tělocvičný spolek dělnictva 
uspořádal slavnost se svěcením praporu.“ 
–– Dělnická tělovýchovná jednota byla 
v Hodkovicích založena v roce 1920, takže se 
jednalo o jejich první prapor.

„Počasí: V  tomto měsíci bylo mnoho dešťů 
a málo slunce.“

Září
„Neděle 17.: Dnes putovalo mnoho českých 

lidí a  dětí do Turnova, aby shlédli zbožňovaného 

prezidenta T. G. Masaryka, který tam přijel si 
prohlédnouti město a okolí.“ –– V německé kronice 
není o této velké události ani slovo. Říká se, že 
Masaryk Liberecko nikdy nenavštívil jako trest 
za to, že se zdejší Němci v roce 1918 pokusili 
odtrhnout od vznikající republiky. 

Školní kronika: „Dne 17. září mělo město 
Turnov slavný den, neboť toho dne zavítal sem náš 
slavný, milý, první president republiky Československé 
Tomáš G. Masaryk, jehož s  nadšením pozdravily 
tisíce občanů z Turnova a okolí, též žáci naší školy 
s ředitelem se zúčastnili jeho uvítání.“ –– Přestože 
bylo panu prezidentovi 72 let, jeho program 
byl nabitý – ráno přijel vlakem do Semil a po 
oficialitách na radnici se nechal automobilem 
vyvézt na vyhlídku u Sejkorské kapličky. 
Odpoledne se vrátil do Turnova, kde navštívil 
radnici, Státní odbornou šperkařskou školu, 
zámek Hrubá Skála, Mariánskou vyhlídku 
a do Sedmihorek došel Myší dírou. Cestu 
z turnovského nádraží na náměstí přitom 
lemoval špalír vítajících občanů a někde mezi 
nimi jistě byli i Hodkováci. O pozvání pana 
prezidenta se velkou měrou přičinil pan Václav 
Kudrnáč, novinář, vydavatel Hlasů Pojizerských 
a obětavý propagátor Českého ráje.

Školní kronika: „Jednoroční učebný kurs, 
tzv. IV. ročník: Jest nyní na občanstvu zdejším 
a okolním, aby hojně použili příležitosti poskytnouti 
svým dětem vyššího vzdělání.“ „Místnost pro kurs 
ten zřídí se zatím z bytu řídícího učitele p. Fr. Koška 
(v matiční budově školy), který se uvolil byt svůj pro 
tento účel přenechati.“ –– Jednalo se o nepovinnou 
nástavbu měšťanské školy, která v té době měla 
pouze tři ročníky. Krom klasických předmětů se 
zde vyučovala francouzština, těsnopis a psaní 
na stroji. Původně se přihlásilo jenom šest žáků, 
takže z plánu sešlo, ale okresní školní inspektor 
p. Lang vybízel (1. srpna) ke zřízení kurzu. Proto 
ředitel oslovil bývalé žáky, okolní školy a obce. 9. 
srpna podali žádost na ministerstvo a 19. srpna 
vyšel výnos s povolením pro otevření kurzu. 
V září nastoupilo 14 chlapců a 2 dívky.

„Počasí: Tento měsíc byl velmi bohatý na srážky, 
což ztěžovalo kopání brambor, které jinak narostly 
velmi dobře. Deštivé počasí nedovolilo řádně uzrát 
bohaté úrodě švestek, hrušek a jablek.“
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Říjen
„Sobota 28.: Státní svátek – osvobození 

a  utvoření čsl. republiky. Večer byla pořádána 
slavnostní akademie v  České Besedě.“ –– Zapsáno 
v české kronice.

„Sobota 28.: Státní svátek. Marka opět klesla. 
Za 100 Kč se dostalo 1.500 marek.“ –– Zapsáno 
v německé kronice.

Školní kronika: „28. říjen oslaven malou školní 
slavností dne 27. října odpoledne. Žáci všech tříd 
shromáždili se v jedné učebně, kde jim ředitel vyložil 
význam našeho národního osvobození.“

„Počasí: Až na několik málo slunečných dní byl 
také tento měsíc deštivý a 21. a 28. října už dokonce 
sněžilo.“
Listopad

„Pátek 9.: Schůze obecního zastupitelstva: Je 
usneseno věnovat 10.000 Kč na získání práce pro 
nezaměstnané, a proto si vzít krátkodobou, v deseti 
letech splatnou půjčku. Na žádost dělníků o zvýšení 
příspěvku v nezaměstnanosti je rozhodnuto přidat 
k  výše uvedené částce ještě 9.000 Kč. Starosta 
sděluje, že tato částka, přídavkem od okresní správní 
komise zvýšená na 24.000 Kč, má být použita pro 
nouzové stavby.“ –– Pro představu – tehdejší platy 
dělníků se pohybovaly zhruba kolem 600 Kč 
za měsíc. Hodkovický policejní strážník v roce 
1922 vydělával měsíčně cca 900 Kč, obecní sluha 
1.100 Kč, kancelistka na radnici pouze 400 Kč. 
Počet hodkovických nezaměstnaných nebyl 
nikde zmíněn.

V kronice Českého Dubu je uvedeno, že 
nezaměstnaní dělníci dostávali podporu 
v nezaměstnanosti 10 Kč na den, a protože 
pracovali při opravě silnice v Bílé, dostali od obce 
1 Kč za hodinu práce, tj. za den celkem dostali 
18 Kč, což tehdy odpovídalo běžné denní mzdě.

Ceny potravin v Hodkovicích ani okolí 
nejsou nikde zapsány, ale podle jiných obcí se 
ceny během roku měnily a lišily se také díky 
konkurenci. Chleba stál přibližně 9 Kč, 3 housky 
byly za 1 Kč, 1 kg cukru za 5 Kč, cena 1 kg 
mouky klesla z 6 Kč na 3 Kč, 1 kg hovězího masa 

18 Kč / 12 Kč, 1 litr mléka 3 Kč / 2 Kč, 1 litr piva 
na konci roku 2 Kč 40 hal.

„Usneseno, aby všech 44 uličních tabulek 
městských, dosud pouze německých, bylo nahrazeno 
oboujazyčnými, jakož i  označení městských 
úřadoven.“ –– Vykonáno však bylo až v příštím 
roce.

„Sobota 17.: Dnes byl otevřen obecnímu 
provozu betonový most přes říčku Mohelku (od 
pivovaru nového) na nové silnici, stavěný p. Ed. 
Arltem, stavitelem v Českém Dubě.“ –– Tímto byla 
zprovozněna i část silnice Hodkovice – Vlčetín 
– Český Dub vedoucí městem, nyní nazývaná 
Mánesova ulice. Stavba započala minulý rok 
v září, tedy trvala rok a dva měsíce.

Školní kronika: „V  listopadu uspořádal zde 
Červený kříž velmi poučné přednášky zdravovědné 
pro děti zvláště a  pro dospělé též, které přilákaly 
hojně posluchačů, neboť byly doprovázeny filmy.“

„Počasí: V tomto měsíci bylo mnoho mlh, dešťů, 
občas sněhu, ale slunce nesvítilo. Bylo to opravdové 
listopadové počasí.“

Prosinec
„Pátek 14.: Schůze obecního zastupitelstva. 

Projednáván rozpočet na rok 1923. Usneseno 
hraditi schodek 65.145 Kč 104% přirážkou k  dani 
domovní a  186% přirážkou k  ostatním daním. 
Schodek místního školního výboru v  částce 42.834 
Kč usneseno hraditi 31% školní přirážkou na dani 
domovní a  124% přirážkou k  ostatním daním. 
Částka 1.000 Kč přidělená jednoročnímu učebnímu 
kurzu (IV. ročník měšť. školy) bude rozdělena takto: 
600 Kč pro německý a 400 Kč pro český jednor. učeb. 
kurz.“

Školní kronika: „Dne 20. XII. poděleny byly děti 
zdejší školy hojně obuví, šatstvem a j. Na tuto nadílku 
věnoval Dámský odbor Národní Jednoty Severočeské 
v Turnově 6.000 Kč. Aby bylo hojně dětí poděleno 
obuví, chtěly dámy turnovské zakoupiti obuv u  fy 
Baťa ve Zlíně. Tomu se však postavili na odpor zdejší 
obuvníci a  vymohli si, že výroba této obuvi byla 
jim zadána. Turnovské dámy se však této nadílky 

Zpráva v 1. ročníku sborníku Od Ještěda k Troskám (1922–1923) 
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nezúčastnily.“ –– Bylo již tradicí, že v prosinci se 
v Turnově konal večírek, na kterém hosté přispěli 
na pomoc chudým dětem z hodkovické české 
školy. Příspěvky se mohou zdát malé, ale podle 
výše zmíněných platů a cen je zřejmé, že každý 
dával, kolik právě mohl. Navíc během roku bylo 
nespočet dalších příležitostí, při kterých dárci 
projevovali svou dobročinnost.

„Pátek 28.: Dnes přihodilo se na zdejším nádraží 
železniční neštěstí, při němž byly 3 osobní vozy 
rozbity a  1 převrácen. Příčinou bylo opět chybné 
postavení výhybek.“ –– Již v lednu 1921 se zde stala 
nehoda, ale tehdy se převrátil pouze jeden vůz. 

Hlasy Pojizerské ze dne 24. prosince 1922

V novinách Reichenberger Zeitung vyšel popis 
události.

>> Podivná vlaková srážka se stala včera 
v poledne v těsné blízkosti vlakového nádraží 
Hodkovice. Ve chvíli, kdy poštovní vlak do 
Liberce opouštěl stanici Hodkovice, posunovaný 
nákladní vlak odrazil vagón uhlí takovou silou, 
že dostihl odjíždějící poštovní vlak a rozbil 
poslední čtyři vagóny. Samotný vůz s uhlím 
spadl po náspu směrem k továrně Blaschka. 
Odpoledne se provoz na trase podařilo udržet 
pouze pomocí přestupů. Nedošlo ke ztrátám na 
životech. <<
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Hlasy Pojizerské ze dne 17. prosince 1922Reichenberger Zeitung ze dne 29. prosince 1922

Hlasy Pojizerské ze dne 31. prosince 1922

„Počasí: Měsíc prosinec přinesl déšť, sníh, tu 
a tam hezký den (tak byl také velmi krásný Štědrý 
den), ale žádné pravé zimní počasí.“

Zdrojem informací k tomuto článku jsou 
pamětní knihy česká a německá + kronika 
občanské školy (zdroj: SOkA Liberec). Použité 
články pocházejí z novin „Hlasy Pojizerské“, 
„Reichenberger Zeitung“ a sborníku „Od Ještěda 
k Troskám“ (zdroj: http://www.digitalniknihovna.
cz/kkli).

Nalezli jste v článku informace, které znáte 
třeba z doslechu? Nebo Vám připomněl něco 
z hodkovické minulosti? Máte doma nějaké 

materiály o historii Hodkovic? Neváhejte 
a ozvěte se nám. Třeba právě Vaše vyprávění 
nám pomůže dát dohromady další zajímavý 
příběh.

Přejeme Vám krásné léto plné pohodových 
zážitků.

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

https://pratele–hodkovic.cz
rodaci@pratele-hodkovic.cz
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Novinky v knihovně

Pekárna s vůní skořice 
(Ruth Kvarnström-Jonesová)

Milostný román odehrávající se na švédském ma-
loměstě. Lovisa se vrací do svého rodného města, 
aby otevřela pekárnu svých prarodičů, ale letitá 
nenávist dvou stále soupeřících rodin jí v tom 
brání. Lovisa Lindegrenová žije v Londýně svůj 
sen - dokud během jediného týdne nepřijde o prá-
ci i o snoubence. Zcela na dně se vrací do rodného 
Švédska, do malebného městečka Halleholm, kde 
zdědila po svých prarodičích bývalé pekařství na 
náměstí. Protože v Londýně nasbírala zkušenosti 
coby pekařka, rozhodne se, že se pokusí rodinný 
podnik znovu otevřít. Její nadšení ovšem netrvá 
dlouho. Místní magnát Reuben Halleholm ji ne-
jen od dětství nenávidí, ale teď se ji pomocí intrik 

snaží přimět, aby v podnikání neuspěla a dům 
mu prodala. Zvládne Lovisa i tak pokračovat v ro-
dinné tradici? A jak se rozhodne ve své nejtěžší 
volbě: může někoho se jménem Halleholm vpus-
tit do svého srdce, nebo má zůstat věrná odkazu 
milované babičky, které kdysi Halleholmovi ne-
smírně ublížili?

Bílá Voda (Kateřina Tučková)
Rozsáhlý román, ve kterém se prolíná příběh 
mladé ženy z počátku 21. století s událostmi 
spjatými s temným obdobím kláštera Bílá Voda, 
kde během náboženské perzekuce za komunis-
tického režimu byly násilím internovány řehol-
nice. Bílá Voda. Pustá vesnice skrytá ve stínu 
pohraničních hor, kam kdysi přicházely zástupy 
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Městská knihovna Hodkovice n.  M. 

ZMĚNY VE VÝPŮJČNÍ DOBĚ - PRÁZDNINY:
4.7. a 7.7. zavřeno

25.7.  zavřeno
27.7.  9-11 / 12-16
28.7. 9-11/ 12-15
1.-5.8. zavřeno

 

Městská knihovna Hodkovice nad Mohelkou

Mánesova 560, 46342 Hodkovice nad Mohelkou

Tel.: 605 854 107, E-mail: knihovna@hodkovicenm.cz

Kontaktní osoba: Klára Bínová

poutníků vyprosit si pomoc u zázračné sošky 
Panny Marie. Dnes sem přijíždí Lena Lagnerová, 
aby se tu skryla před svou minulostí. Namísto 
kláštera s početnou řeholní komunitou tu však 
najde pouze několik řádových sester, vedených 
svéráznou řeholnicí Evaristou. Ta přišla do Bílé 
Vody o poslední zářijové noci roku 1950, kdy ko-
munistický režim odvlekl v rámci Akce R všech-

ny řádové sestry do sběrných klášterů. Stejně 
jako všechny řeholnice byla nasazena na nucené 
práce a k tomu vystavena i ponižování v komu-
nistickém kriminálu. Lena však brzy zjišťuje, že 
tím Evaristin dramatický příběh pouze začíná, 
a záhy také pochopí, že démoni obcházející mi-
nulost místních řeholnic nezmizeli, a navíc jsou 
součástí i jejího vlastního osudu.
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Lyžařský oddíl pro Vás připravil na zakončení prázdnin akci

"Západ slunce z chaty na Buříně"
V sobotu 27.8. 2022 od 18:00 – 21:00 hod Vás zveme na

pohodové podvečerní posezení na Buříně spojené 
s pozorováním západu slunce, který nastane v 19:59.

Srdečně zveme všechny členy oddílu, příznivce lyžování na Buříně i všechny ostatní, 
kteří se třeba jenom chtějí podívat  jaký je z našeho “kopce“ krásný výhled na 
Hodkovice a blízké i vzdálené okolí. 

Akce bude spojena s opékáním buřtů a příjemným posezením u ohně. V případě 
špatného počasí se posezení přesune do chaty u horní stanice vleku.

Pořádání akce je podpořeno z Dotačního fondu města Hodkovice n.M.

Lyžařský  oddíl  SK  pořádá  
Turistický výlet do Špindlerova Mlýna a na Sněžku 

jako náhradu za neuskutečněné zimní “Poslední mazání“ 
výlet se uskuteční ve čtvrtek 18. srpna 2022 

odjezd bude v 7:00 hodin z náměstí v Hodkovicích 
odjezd ze střediska po příchodu účastníků v cca 19:00 hodin 

Dopravcem máme slíbenou dopravu na Špindlerovu Boudu 
Od Špindlerovy boudy půjdeme přes Obří sedlo na Sněžku a zpět přes Luční Boudu a  

Boudu u Bílého Labe do Špindlerova Mlýna – délka trasy cca 23 km  
Kratší trasa vede od Špindlerovy boudy na Luční boudu a zpět do Špindlu – cca 15 km 

Je možné si zvolit individuální program – ráno bude možnost vystoupit ve Špindlu 
za členy LO hradí autobusovou dopravu oddíl, pro ostatní je určena cena za 

dopravu 200 kč – cena za dopravu je splatná při přihlášení 
Přihlásit se mohou a jsou zváni i nečlenové lyžařského oddílu 

přihlašujte se u paní Švorcové na e-mailu: martina.svorcova@seznam.cz nebo na tel:603948421 
Z důvodu objednání autobusu je nutné se přihlásit do konce července 

Pořádání akce je podpořeno z Dotačního fondu města  Hodkovice n. M. 
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Výjimkou jsou obě mužstva přípravek, ta totiž hrají turnajovým způsobem. 

Mladší přípravka skončila na 9. místě a starší přípravka na 2. místě. 

Mužstvo dorostu hrálo pouze jarní část krajského přeboru mladšího dorostu mimo soutěž.

Protože soutěže nové sezóny 2022 / 2023 budou teprve rozlosovány, sledujte nástěnky 
fotbalového oddílu v Liberecké ulici a u fotbalového hřiště, zde budete informování 
o termínech zápasů.

Utkání Hodkovických pardálů se uskuteční v sobotu 13. srpna od 14 hodin.  

Děkujeme, že jste přišli v uplynulé sezóně povzbudit naše fotbalisty ! Vážíme si toho.

František Nejedlo

VÝSLEDKY ODDÍLU KOPANÉ  
SK HODKOVICE NAD MOHELKOU

Fotbalových soutěží  se v sezóně 2021 / 2022 zúčastnilo šest mužstev. Přehled výsledků 
po konci sezóny pro týmy dospělých a starších žáků je představen v tabulkách.

Muži A -   1 B západ  2021- 2022

KLUB Z V R P Skóre Body

1. TJ Sokol Rozstání z.s. 26 21 2 3 108:38 65

2. SK Žibřidice, z.s. 26 20 3 3 100:45 63

3. TJ Slovan Vesec, z.s. 26 19 0 7 98:75 57

4. SK Hodkovice n. M. 26 17 1 8 87:61 52

5. FC Kamenice z.s. 26 14 4 8 77:55 46

6. TJ Dubnice z. s. 26 12 3 11 72:61 39

7. TJ Jiskra, Vratislavice n, N, 26 12 2 12 72:72 38

8. FK - Cvikov 26 9 5 12 57:76 32

9. TJ Tatran Jablonné v P. 26 9 4 13 49:65 31

10. SK VTJ RAPID Liberec z.s. 26 8 4 14 60:72 28

11. TJ Doksy, z.s. 26 7 3 16 44:64 24

12. FK SLOVAN Hrádek n. N. B 26 6 4 16 47:64 22

13. SK Spartak Žandov z.s. 26 6 3 17 44:94 21

14. TJ Sokol Stráž n. N. 26 2 2 22 40:113 8
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Muži B  - Okresní přebor 2021-2022

KLUB Z V R P Skóre Body

1. FC Pěnčín B 20 19 1 0 133:19 58

2. SK Hodkovice n.M. B 20 12 3 5 75:72 39

3. FK Železný Brod B 20 10 2 8 67:55 32

4. Sokol Kokonín 20 10 2 8 56:59 32

5. SK ZÁSADA 20 9 4 7 66:57 31

6. Jiskra Josefův Důl 20 9 4 7 41:37 31

7. FK KOVO 20 9 2 9 78:58 29

8. Sokol Plavy B 20 8 3 9 65:52 27

9. SK Malá Skála 20 6 2 12 61:81 20

10. Sokol Držkov B 20 4 3 13 39:76 15

11. FK Jiskra Mšeno B 20 1 0 19 29:144 3

Starší žáci  - Okresní přebor 2021-2022

KLUB Z V R P Skóre Body

1. Hodkovice n.M./Kokonín 24 22 0 2 138:24 66

2. Višňová/Frýdlant 24 20 0 4 191:37 60

3. Mšeno/Lučany JBC 24 16 2 6 77:45 50

4. FCS LIBEREC dívky 24 11 1 12 84:60 34

5. Stráž nad Nisou 23 11 2 10 74:70 35

6. Vesec 23 10 1 12 79:99 31

7. Vratislavice n.N. 23 8 3 13 62:83 24

8. Bílý Kostel nad Nisou 23 6 3 13 79:128 24

9. MFK PODJ. 23 5 0 18 51:138 15

10. HEJNICE 23 1 2 18 38:189 5
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PODĚKOVÁNÍ A ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Vážení rodiče, 
z Vašich dětí se po prázdninách stanou školáci. Společně si touto dobou uvědomujeme, 
kolik energie, úsilí, péče a lásky jsme museli společně vynaložit, než dojdeme ke dni, kdy 
Vaše děti "opustí" bránu naší mateřské školy. Období docházky do mateřské školy jste 
začínali plni obav z neznámého prostředí a lidí. Mnozí jste vůbec poprvé opouštěli své dítě, 
a to se neobešlo bez slziček dětí, maminek pod okny školky a možná se s novými pocity pral 
i leckterý tatínek v autě cestou do práce.

Věřím, že jste brzy poznali, že mateřská škola 
je právě to místo, kde je Vaše dítě v bezpečí 
a kde se mu dostává výborná péče.

Vážení rodiče, chtěla bych Vám poděkovat 
za všechny zaměstnance školy za společně 
prožité roky, spojoval nás stejný zájem, a to 
je Vaše dítě. 

Dnes se tedy loučíme i s Vámi a přejeme Vám 
pevné nervy, abyste brzy začali zvládat své 
školní povinnosti. 

Na závěr si dovolím poděkovat paní učitelkám 
a všem zaměstnancům školy za pečlivou 
a obětavou práci, které si nesmírně vážím.

Děkuji paní učitelce Dáše Vrátilové, která má 
stále srdce bijící pro děti, ušila a vyrobila pro 
ně na rozloučenou krásné výrobky. 

Děkuji zřizovateli, paní starostce Ing. Markétě 
Khauerové a celé radě a zastupitelstvu, že se 
o mateřskou školu, tak dobře starají.

Děkujeme knihovně, že nám věnovala krásné 
knihy pro děti, které si odnesou domů.

A je to tady milé děti, od 1. září se stanete 
žáky 1. třídy základní školy. Ještě, než se 
tak ale stane je potřeba, abyste si uložily do 
srdíčka všechno hezké, co jste ve školce se 
svými kamarády prožily a do paměti zapsaly 
vše, co jste se s paní učitelkami naučily. 

 

Užijte si VŠICHNI krásné léto ve zdraví 
a pohodě, plné sluníčka a mějte se rádi, 
objímejte své děti a říkejte si, jak moc se máte 
rádi.

TĚŠÍME SE NA ZÁŘÍ NA DĚTI I  RODIČE, 
CO V DOCHÁZCE DO MŠ POKRAČUJÍ A NA 
NOVÉ DĚTI A RODIČE, CO TEPRVE PRVNĚ 
PŘIJDOU.

Mgr. Irena Ryplová, ředitelka školy
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