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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
přichází měsíc listopad a na jeho konci již adventní čas. Věříme, že situace ve společnosti letos dovolí 
pořádat všechny připravené aktivity. Těšit se můžete na adventní trh, koncerty v kostele i mnoho 
milých akcí pro děti.

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.

Helmut Sedlák

Zdeňka Girethová

Miloslav Najman

Marta Musilová

Naši jubilanti v listopadu 2022
Eva Hajdová

Agnesa Mrázová

Jitka Pluhařová

Vladimíra Havrdová

 Jindřich Jelínek

Vladimír Novák

Božena Pluhařová

V pátek 2. 12. 2022 od 10:00 hodin se uskuteční v obřadní síni radnice Městského 
úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní vítání občánků našeho města.

Přivítány budou tyto děti:

Eliška Strnadová

Hynek Boháč

Tobias Chlebovec

Hermína Štrinclová

Slavnostní vítání občánků
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Vážení spoluobčané, milí Hodkováci. Dovolte mi, abych Vám poděkovala za podporu ve 
volbách a kolegům zastupitelům za znovu zvolení do pozice starostky města.

Slovo starostky

Komunální volby jsou pro nás zastupitele 
momentem, kdy nám Vy, občané našeho měs-
ta jasně sdělíte, zda děláme svou práci dobře 
a zda chcete, aby směr, který v Hodkovicích 
udáváme 8 let pokračoval. Máme na co nava-
zovat, na čem stavět. V zastupitelstvu města 
zůstalo 12 členů, jsme doplněni o tři nováčky 
a uděláme maximum proto, aby i následující 
čtyři roky bylo vidět, že nás práce pro Hod-
kovice baví, že umíme spolupracovat a že na 
malém městě to není o politických bojích, ale 
každodenní tvrdé práci.

Celospolečenská situace v naší zemi není 
dobrá, od jara 2020 jsme konfrontováni s no-

vými situacemi. Se situacemi, které se nám 
před nedávnem zdáli jako sci-fi. Nicméně je 
to realita. Covid, válka na Ukrajině a příliv 
uprchlíků, energetická krize – nic z toho se 
nevyhnulo ani Hodkovicím, přesto jsem pře-
svědčena o tom, že máme dost sil v těchto ne-
čekaných situacích obstát a najít řešení, která 
nám to pomohou zvládnout.

Vážení spoluobčané, milí přátelé, je mi vel-
kou ctí stát v čele našeho města, města HOD-
KOVICE NAD MOHELKOU.

S úctou Markéta Khauerová

pro přivítané občánky Města Hodkovice nad Mohelkou
(22. 10. 2021, 06. 05. 2022, 27. 05. 2022, 17. 06. 2022)

Sejdeme se v neděli 20. 11. 2022 v 15:00 hodin
na dětském hřišti na prostředním sídlišti Podlesí

 
Těším se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi.

 
Markéta Khauerová – starostka města

VÝSADBA
STROMŮ

Město Hodkovice nad Mohelkou nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Město Hodkovice nad Mohelkou 
Vás srdečně zve na akci

pro přivítané občánky Města Hodkovice nad Mohelkou
(22. 10. 2021, 06. 05. 2022, 27. 05. 2022, 17. 06. 2022)

Sejdeme se v neděli 20. 11. 2022 v 15:00 hodin
na dětském hřišti na prostředním sídlišti Podlesí

 
Těším se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi.

 
Markéta Khauerová – starostka města

VÝSADBA
STROMŮ

Město Hodkovice nad Mohelkou nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Město Hodkovice nad Mohelkou 
Vás srdečně zve na akci

V  neděli  20.  listopadu se bude konat tradiční sázení stromků za přivítané občánky města 
22. 10. 2021 (Jakub,  Štěpánka,  Zorka,  Vilém, Matyas), 6. 5. 2022 (Ella,  Benjamin, Dorota, 
Ella, Michal), 27. 5. 2022 (Patrik, Tomáš, Sára, Klára) a 17. 6. 2022 (Václav, Liliana, Aneta).
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Informace z rady a zastupitelstva města

Informace ze 16. jednání rady města 26. 09. 2022
––  Rada města schválila žádost o prodej části pozemku p. č. 36 (ostatní komunikace) o velikosti 
cca 53 m2 a pozemku p. č. 34 (zahrada) o velikosti 35 m2 obojí v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 
Žádost podal pan L. P., Kokonín. Geometrické oddělení pozemků zadá na vlastní náklady žadatel, 
veškeré náklady na prodej ponese žadatel. Rada města pověřuje tajemníka MěÚ po obdržení 
geometrického plánu vyvěšením adresného záměru prodeje na úřední desce a předává věc k roz-
hodnutí do zastupitelstva města.

–– Rada města vzala na vědomí hodnocení činnosti základní školy za školní rok 2021/2022.

––  Rada města vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna na dny 18.11.2022 v Základní škole 
T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitele. Ředitelské volno je vypsá-
no z technických a provozních důvodů.

––  Rada města schválila Organizační řád Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohelkou ve znění 
podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 01.10.2022.

––  Rada města schválila Provozní řád Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohelkou ve znění podle 
návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 01.10.2022.

––  Rada města schválila Provozní řád rozvozu obědů PS Hodkovice nad Mohelkou ve znění podle 
návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 01.10.2022.

––  Rada města schválila Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby včetně přílohy č. 1, 
2, 3 ve znění podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 
01.10.2022.

––  Rada města přijala výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku „Úprava zpevněných 
ploch před č. p. 549“ za celkovou cenu 547.510,14 Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy s fir-
mou Roman Novotný, IČ 01817191, Hodkovice nad Mohelkou. 

Informace ze 17. jednání rady města 12. 10. 2022
––  Rada města souhlasí s uzavřením mateřské školy v termínu 18.11.2022 z provozních důvodů 
(opravy elektrického osvětlení).

––  Rada města souhlasí s uzavřením mateřské školy v době Vánočních prázdnin, a to ve dnech 
23. 12., 27. 12., 28. 12., 29. 12., 30. 12. 2022. Uzavření mateřské školy je z důvodů oprav –výměna 
podlahových krytin, opravy a malování.  

––  Rada města schválila žádost o pronájem pozemků p. č. 2219, p. č. 1947 a část p. č. 2222 o výměře 
cca 1130 m2 vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal Spolek zahrádkářů, IČ 17304458, 
Podlesí 545, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Adresný záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední 
desce. Pronájem výše uvedených pozemků je za cenu 100,- Kč za rok na dobu 10 let s výpovědní 
lhůtou 6 měsíců s tím, že poměrná část ceny nájmu za rok 2022 bude uhrazena při podpisu ná-
jemní smlouvy. Po skončení nájmu budou pozemky uvedeny do původního stavu.

––  Rada města schválila přidělení bytu č. 35 paní I. Z., trvalý pobyt Hodkovice nad Mohelkou.

––  Rada města schválila na návrh ředitele ZŠ navýšení kapacity školní jídelny ze současných 306 
na 350 žáků.
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–– Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti MŠ za 3. čtvrtletí 2022 

––  Rada města souhlasí s pořízením stínící markýzy na terasu MŠ za cenu 88.334,- Kč vč. DPH. 
Rada města souhlasí s uvolněním finančních prostředků z rezervního fondu MŠ. 

––  Rada města souhlasí s žádostí SK Hodkovice nad Mohelkou, z. s. o uvolnění finančních pro-
středků z rozpočtu města na nákup materiálu na oplocení hřiště za sídlištěm ve výši 50.000,- Kč 
(viz usnesení 11/18 z 24.1.2018). Rada města dále souhlasí s čerpáním částky 48.164.- Kč z pro-
vozního příspěvku SK na dofinancování materiálu na stavbu plotu. Veškeré další výdaje souvi-
sející s realizací, provozem a údržbou hřiště za sídlištěm jdou zcela na vrub SK Hodkovice nad 
Mohelkou, z. s. 

Informace z ustavujícího zastupitelstva města 19. 10. 2022
––  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu mandátové komise o ověření platnosti volby členů 
zastupitelstva města. Volbami do zastupitelstva města vznikl mandát následujícím členům:

–y panu Petru Hanusovi  z volební strany SNK Evropští demokraté

–y paní Alexandře Hrušovské z volební strany SNK Evropští demokraté

–y panu Zbyňku Dostrašilovi z volební strany SNK Evropští demokraté

–y panu Petru Kamenskému z volební strany SNK Evropští demokraté

–y paní Ing. Šárce Lukášové z volební strany SNK Evropští demokraté

–y paní Jiřině Stappaertsové z volební strany SNK Evropští demokraté

–y panu Mgr. Jaroslavu Fialovi  ze sdružení nezávislých kandidátů  
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

–y paní Ing. Markétě Khauerové  ze sdružení nezávislých kandidátů 
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

–y paní Mgr. Heleně Řezáčové  ze sdružení nezávislých kandidátů 
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

–y panu Janu Bobkovi   ze sdružení nezávislých kandidátů 
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

–y panu Pavlu Pokornému   ze sdružení nezávislých kandidátů 
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

–y paní Bc. Václavě Uhnavé, MBA  ze sdružení nezávislých kandidátů 
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

–y panu Pavlu Vítkovi   ze sdružení nezávislých kandidátů 
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

–y paní Mgr. Šárce Menčíkové  ze sdružení nezávislých kandidátů 
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

–y panu Karlu Kuchtovi   ze sdružení nezávislých kandidátů 
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

––  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva města 
podle § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

––  Zastupitelstvo města schválilo, aby pro toto a další jednání platil stávající jednací řád zastupitel-
stva města a pro volby stávající volební řád. 
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––  Zastupitelstvo města stanovilo podle § 84, odst. 2, písm. k) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že pro toto funkční období bude mít rada města 
5 členů a pro funkci starosty a funkci místostarosty budou dlouhodobě uvolněni dva členové 
zastupitelstva města. Ostatní členové rady nebudou pro svou funkci uvolněni.

––  Zastupitelstvo města schválilo způsob volby starosty, místostarosty, dalších členů rady města 
a výborů zastupitelstva veřejným hlasováním.

––  Zastupitelstvo města zvolilo podle § 84, odst. 2, písmeno k) a m) zákona č. 128/2000 Sb. , o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, starostkou města Ing. Markétu Khauerovou.

––  Zastupitelstvo města zvolilo podle § 84, odst. 2, písmeno k) a m) zákona č. 128/2000 Sb. , o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostkou města Mgr. Helenu Řezáčovou.

––  Zastupitelstvo města zvolilo podle § 84, odst. 2, písmeno  m) zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, členy rady města Mgr. Jaroslava Fialu, Jana Bobka a Petra Hanuse.

––  Zastupitelstvo města ustanovilo podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, následující výbory zastupitelstva města:

–y Finanční výbor:

–– předseda finančního výboru: Zbyněk Dostrašil;

––  členové finančního výboru: Bc. Václava Uhnavá, MBA, Mgr. Šárka Menčíková, Pavel Vítek, 
Bronislava Novotná Doležalová, Tomáš Kauška a Ing. Šárka Lukášová.

–y Kontrolní výbor:

–– předseda kontrolního výboru: Karel Kuchta;

–– členové kontrolního výboru: Jiřina Stappaertsová a Petr Kamenský.

––  Zastupitelstvo města stanovilo výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva města podle § 84 odst. 2), písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů v souladu s nařízení vlády č. 338/2019 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, a to s účinností od 20.10.2022 takto:

–y za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva měsíční odměna 1.500,-Kč

–y za výkon funkce člena rady měsíční odměna 5.000,-Kč

–y předseda výboru zastupitelstva, nebo komise rady měsíční odměna 2.500,- Kč 

–y člen výboru nebo komise, který je zároveň zastupitelem měsíční odměna 2.200,- Kč 

–y člen výboru nebo komise, který není zastupitelem 1.000,-Kč

––  V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva bude odměna posky-
tována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude 
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Odměny předsedovi a členům výboru 
nebo komisí budou vyplaceny na základě prezenční listiny z daného výboru či komise nebo zprá-
vě o provedené kontrole. Pokud se v daném měsíci jednání výboru či kontrola neuskuteční, bude 
vyplacena pouze základní odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva.

––  Zastupitelstvo města schválilo, že v souvislosti s výkonem funkce náleží členu zastupitelstva 
města cestovní náhrady ve výši, a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro 
zaměstnance v pracovním poměru, a to ve výši horní hranice stanovené sazby stravného.
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––  Zastupitelstvo města schválilo Petra Hanuse jako dalšího pověřeného člena zastupitelstva města 
pro provádění sňatečných obřadů ve smyslu § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Zastupi-
telstvo města schvaluje podle § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, právo užití závěsného odznaku při obřadech. 

––  Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo Ing. Markétu Khauerovou jako určené-
ho zastupitele města pro jednání s pořizovatelem ve věcech územního plánování.

––  Zastupitelstvo města schválilo navržené termín jednání Zastupitelstva města dne 14. 11. 2022 
a 14. 12. 2022, vždy od 17:30 v obřadní síni radnice.

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

1. veřejné zasedání 

a 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města  
Hodkovice nad Mohelkou  

se bude konat 14. 11. 2022 a 14. 12. 2022.

Vždy od 17.30 hodin v obřadní síni radnice.
Těšíme se na Vaši účast

ZaSedáNí ZaStupItelStVa měSta

Vážení spoluobčané, voliči. Dovoluji si touto cestou za všechny kandidáty strany 
SNK ED, která Vás oslovila v našich komunálních volbách, Vám všem, kteří jste 
nás podpořili svými hlasy, co nesrdečněji poděkovat. 

Společně a díky Vám, jsme získali šest mandátů do zastupitelstva. Přijali a využili 
jsme i nabídku vítězné protistrany k obsazení jednoho místa v Radě města, dvě 
místa v Kontrolním výboru a dvě místa ve Finančním výboru. Velmi si vážíme 
Vaší důvěry a naší snahou je a bude pracovat pro naše město a zejména ve prospěch 
Vás občanů. Přeji Vám šťastná léta v Hodkovicích, úctu jeden k druhému a hlavně 
to nejcennější, pevné zdraví.

Za kandidáty SNK ED Petr Hanus

poděkoVáNí VolIčům
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Mnoho občanů Hodkovic, zvláště ze sídliště, si všimlo prací, které začaly na hřišti za 
paneláky. Co se zde děje a proč vám vysvětlíme v článku k rekonstrukci hřiště.

Rekonstrukce hřiště pod lesem v Hodkovicích nad mohelkou

Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou, 
oddíl fotbalu, má v soutěžích řízených kraj-
ským a okresním fotbalovým svazem 7 muž-
stev, z toho 5 mládežnických (zde pravidelně 
sportuje 108 dětí a dorostenců). Všechna 
mužstva trénují a hrají svá utkání na travnaté 
ploše našeho hřiště. Taková zátěž travnatého 
hřiště je neúnosná a plocha to nemůže dlouho 
vydržet. Proto je potřeba mít další plochu pro 
trénování. Před několika lety jsme využívali 
pro trénování plochu hřiště pod lesem a tu 
jsme pravidelně udržovali. Díky tomu, že ně-
kteří majitelé psů vodili své miláčky venčit na 
plochu tohoto hřiště a případné exkrementy 
neuklízeli, rozhodli jsme toto hřiště nevyuží-
vat, aby děti trénovaly mezi psími exkremen-
ty. Jednali jsme s vedením města, abychom 
tento problém vyřešili a jediným řešením 
bylo plochu hřiště pod lesem oplotit. Tak by 
se zamezilo přístupu psů na hřiště. Podmín-
kou pro oplocení bylo, že musí být umožněn 
průchod mezi zahrádkami a hřištěm, aby se 
dalo chodit ze sídliště do lesa. Pro fotbalový 
oddíl je toto řešení, které sice zamezí přístupu 

psů na hřiště, omezující při využívání hřiště. 
Při hře fotbalu dochází k tomu, že míče přeletí 
plot a v plotě musíme mít branky, abychom si 
mohli dojít pro míče. 

Za dobu, kdy nebylo hřiště udržováno, do-
šlo k devastaci hrací plochy a to si vyžádalo 
celkovou rekonstrukci plochy hřiště. Přesto, že 
souhlas k oplocení hřiště máme několik roků, 
bylo potřeba na rekonstrukci plochy získat fi-
nanční prostředky. Ty byly získány a celou re-
konstrukci tak financuje oddíl fotbalu. Odha-
dované náklady na úpravu hřiště se pohybují 
okolo 400 000 Kč. Na oplocení přidá město 
50 000 Kč.

Víme, že oplocením hřiště vznikne mnoha 
lidem další překážka při cestě do lesa, ale pro 
využívání hřiště je to jediné schůdné řešení 
v současné situaci. 

Fotbalový oddíl vám děkuje za pochopení. 

Výsledky a tabulky podzimní části sezóny 
budou zveřejněny v příštím čísle Kulturního 
kalendáře.

František Nejedlo
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Halloweenské nocování 
4.11.2022 od 17.00 v RK Motýlek 
S sebou potřeby na nocování (karimatku, spacák, pýžo a 

hygienické potřeby), oblečení na ven, lahev na pití, nějaké 
mlsání k nabídnutí (např. něco upečeného) a kostým 

Program přichystá Niky a Páťa, čeká vás strašidelná pouť 
s plněním úkolů a soutěží zakončená oslavou s hudbou a 
tancem. Také proběhne soutěž o nejlepší masku 

Přihlášky zajišťuje Pavla Krausová na 733 167 934 

Vhodné od 6 let Vstupné 150 Kč 
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Myslivecký spolek Boženice, z. s.
ve spolupráci s městem Hodkovice nad Mohelkou

 Vás srdečně zvou na akci
 

SVATOHUBERTSKÁ 
VÝPRAVA ZA MYSLIVOSTÍ

 

5. listopadu 2022
  11:00 – ZVĚŘINOVÉ HODY, v areálu MS Boženice, z. s. 

(hlavně bude ta výborná svíčková našeho mistra kuchaře)
11:00 - 13:00 MYSLIVECKÁ STEZKA: „Z lesa na Váš stůl“

(stezka v areálu pro dospělé i děti od tří let)
 

·      14:00 – PŘEDNÁŠKA NA TÉMA „Ta naše myslivost česká“, 
v městském kině

KOLO ŠTĚSTÍ o zajímavé ceny (za vyplněný lístek ze stezky)
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ze života MS BOŽENICE, z. s.

VÝSTAVA TROFEJÍ, zbraní a střeliva
DROBNÉ OBČERSTVENÍ a prodej
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SPORTOVNÍ KLUB HODKOVICE NAD MOHELKOU  

oddíl Volejbalu Vás zve na: 
 

„HOLODRN – Hodkovický lokální drsný nářez“ 
neboli 

Podzimní volejbalový turnaj mixů 
 

 KDY: v sobotu 12. 11. 2022 od 9.00 hodin (sraz v 8.30 hod) 
 

KDE:  sportovní hala v Hodkovicích nad Mohelkou 
 

startovné 600 Kč na družstvo 
podmínkou min. 2 ženy v týmu 
drobné občerstvení zajištěno 

 
Závazné přihlášení týmu do 6. 11. 2022 

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

 

Zveme Vás na přednášku Krkonoše, seznamte se, která se 
koná dne 16. 11. 2022 od 16.00 hodin v městské knihovně.
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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

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e
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V úterý 11. října jsme úspěšně zahájili zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku. Tento semestr 
bude navštěvovat celkem 11 senior studentů a čeká nás krásné, i když trochu náročné téma: „Arménie 
blízká i vzdálená“. Pro naše studenty připravujeme i doplňkové přednášky a také výlety.
Všem našim studentům přejeme mnoho sil a odhodlání v zimním semestru!

Zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku

prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
tetra hnědá, dominant všechny barvy,  

Green Shell typu Araukana a dark Shell typu Maranska.

Stáří slepiček: 16 – 20 týdnů. Cena: 220 – 269 Kč/ks.

Prodej: 5. 11. 2022 – v 17.20 hodin
v Hodkovicích nad mohelkou – u vlakového nádraží.

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

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00–16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 728 605 840. www.drubezcervenyhradek.cz

Pl
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přebory školy – vytrvalostní běh  2022

V sobotu 1. 10. 2022 se ve Skalním Údolí konal 46. ročník „leSNíHo BěHu“ pořádaného lyžař-
ským oddílem Sk Hodkovice n.m. 

V rámci tohoto běhu byly opět vypsány i „Přebory ZŠ Hodkovice“ ve vytrvalostním běhu pro rok 2022  
o titul „Přeborníka školy“. Soutěžilo celkem 36 žáků ve svých věkových kategoriích. 

titul získalo 9 žáků:  E. Kuklová (1.A), Š. Hozda (1.A), K. Vančová (3.A), R. Čech (4.A), K. Čiháková 
(5.A), J. Vančo (4.B), M. Fialová (7.B), V. Smutný (6.B) A. Košková (9.A).

Gratulujeme nejen  „Přeborníkům školy“, ale také vám všem, kteří jste si přišli zaběhat.

Podrobné výsledky je možné najít na www.burin.cz. 

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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26. listopadu 2022 – kino Hodkovice nad mohelkou 

17:30 – 18:30: lucie Straková Jirků – Cesta za polární kruh – Grónsko 

(přednáška o putování se sáněmi ledovou krajinou) 

18:50 – 19:40: Z archivu Vladimíra Chrousta procházky  
Blues na cestu poslední.

(Film – premiéra: Vzpomínka na Honzu Chrousta Procházku, výjimečného 
lezce a pískaře. Dosud neuvedený snímek z dílny Franty Slámy 2020)

20:10 – 21:10: Zdenda Háček Hák – lančmít direct ama dablam
(přednáška + film: prvovýstup spojením dvou cest, opakování legendárního 

přelezu Miroslava Šmída) 

21:30 – 22:00: matterhorn – výzva Hodkovických lezců
 (přednáška – všichni kdo se pokusili z oddílu o výstup, úspěchy a neúspěchy) 

22:05 – 22:55: Jump
(Film – vítěz Festu v Teplicích 2001 a ve světě. Film o legendárních přeskocích 

z věže na věž vysoké náročnosti.  
Opět z archivu Vladimíra Chrousta Procházky) 

doprovodný program:
Tombola

Občerstvení 

Vystava fotografií Ho Hodkovice 

HoHo outdooR FeStIVal 2

A5 A5 1/2 A5 1/4 BAREVNÁ

Základ 300 Kč 150 Kč 100 Kč 600 Kč

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

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

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

CENÍK INZERCE V KULTURNÍM KALEDNÁŘI platný od 1. 2. 2021
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Máme pro Vás krásný stolní kalendář se čtrnácti denním kalendáriem. Všechny obrázky jsou 
malované dětmi z naší základní školy. tématem kalendáře jsou Hodkovice očima dětí 
a je třeba říci, že se obrázky dětem velmi povedly. Zakoupit ho je možné na podatelně 
městského úřadu a v městské knihovně za částku 120 Kč.

Stolní kalendář



kINo – lIStopad 2022 
HodkoVICe Nad moHelkou

Pátek 4. listopadu v 17.30 hodin

JuRSkÝ SVět: NadVláda
Jurští tvorové se začali nekontrolovaně rozmnožovat a  v  důsledku toho jsme 

si museli zvyknout, že už patrně nestojíme na vrcholu potravního řetězce. 

Dobrodružný film USA. Přístupno od 12 let. Délka 147 minut. Vstupné 120 Kč.

Pátek 11. listopadu v 18.30 hodin

Spolu
Příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem a potřebuje 

péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem pozornosti. V  hlavních rolích 

Veronika Žilková, Štěpán Kozub a Kamila Janovičová. Délka 117 minut. Vstupné 

120 Kč.

Po projekci proběhne beseda s tvůrci filmu Davidem Laňkou a Martinem 

Müllerem, původem z Jílového, a s představitelkou hlavní role herečkou 

Veronikou Žilkovou.

Pátek 18. listopadu v 17.30 hodin

tlapkoVá patRola Ve FIlmu
Psí záchranáři vyrážejí na plátna kin ve svém prvním filmovém dobrodružství. 

Animovaná rodinná komedie USA. Délka 88 minut. Vstupné 100 Kč.

Pátek 25. listopadu v 18.30 hodin

Za VŠím HledeJ ŽeNu
Tři kamarádky, tři osudy. Snímek, jehož předností jsou svěží herecké výkony, 

skvělá kamera, a především bohatý děj, vtipné situace a zábavné dialogy. Česká 

komedie. Přístupné od 12 let. Délka 105 minut. Vstupné 120 Kč.
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Dušičkové svátky v Hodkovicích a okolí
V dřívějších dobách se k prvním listopadovým dnům vázalo mnoho zvyků, které jsou 
dnes již téměř zapomenuté. I když nám chybí informace o tomto období hodkovické 
historie, můžeme si udělat obrázek podle toho, co se dělo v okolí.

Listopad zahajují sváteční dny, v nichž 
vzdáváme úctu našim zesnulým předkům. 
Bohužel, v převážně ateistických Čechách 
upadají dosavadní zvyklosti v zapomnění 
a návštěva hřbitova se stává spíše nemilou 
povinností. Extrémem pak jsou jednou za rok 
masové návštěvy hřbitovů, kde se vytvoří naoko 
okázalá výzdoba hrobů umělými květinami 
a kýčovými doplňky.

V uspěchané současnosti nám toto období 
splývá pod jeden název – Dušičky. Ale ve 
skutečnosti zahrnuje více svátků těsně za 
sebou: 31. října Halloween, 1. listopadu Slavnost 
Všech svatých a 2. listopadu Památka zesnulých, 
tzv. Dušičky.

Ano, i když to tak nevypadá, patří sem 
i Halloween. Mnoho lidí jej odmítá jako 
„importovaný“ svátek a také pro jeho komerční 
podobu. Málokdo tuší, jak těsně souvisí 
s našimi komorními Dušičkami. 

Dávní Keltové v tyto dny slavili svátek 
Samhain. Znamenal pro ně začátek nového 
roku a čas, kdy se prolíná svět živých a mrtvých. 
Zapalovali ohně, aby se duše předků mohly 
ohřát a popovídat si s žijícími. Před zlými 
silami se chránili převleky a pomalovanými 
tvářemi. Zní Vám to povědomě? Ano, to vše 
zůstalo v lidových tradicích – svíčky, lucerny, 
maškarní průvody i tiché rozjímání.

Expandující Římané k tomu na počátku 
prvního tisíciletí přidali své oslavy sklizně 
a konce léta. V Evropě vznikl natolik významný 
svátek, že se jej jako pohanský přežitek 
nepodařilo zrušit ani nastupující křesťanské 
církvi. Řešení však bylo stejně snadné, jako 
u ostatních rituálů – svátek dostal novou 
formu a namísto kultu mrtvých předků byli 
oslavováni světci.

Protože začátek dne se počítal od 
soumraku, začínal svátek Všech svatých již 
v předvečer a nazýval se ve staroangličtině 
„All Hallowś  Eve“ (= předvečer všech svatých). 
Což bylo časem zkomoleno na Halloween. Do 
Spojených států amerických se dostal z Irska 
až v novověku a teprve ve 20. století získal 
svou výraznější podobu. Mimochodem, ještě 
mnohem extravagantnější charakter tohoto 
svátku vznikl na území Mexika, kam se 
dostal se španělskými dobyvateli. Spojením 
s původním aztéckým náboženstvím se zrodil 
festival na počest mrtvých Día de los Muertos 
(od roku 2003 vyhlášený UNESCO za nehmotné 
dědictví lidstva).

Konkrétní datum svátku Všech svatých, 
1. listopad, zavedl papež Řehoř IV. roku 835. 
Je to oslava zemřelých, kteří již dosáhli věčné 
blaženosti, tj. vstoupili do „nebe“. Svatí nejsou 
jen ti, kteří byli oficiálně kanonizováni, ale také 
lidé, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“. 
Patří sem například mučedníci, apoštolové, 
pronásledovaní vyznavači víry, církevní učitelé, 
asketové žijící v odříkání. Svátek zesnulých, kteří 
zatím blaženosti nedošli, zavedl na 2. listopad 
v roce 998 opat Odillo ve francouzském 
reformním klášteře. V římskokatolickém 
kalendáři je nyní pod názvem Vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé. Jen lepší ukotvení v čase 
– první historicky doložený Přemyslovec, 
Bořivoj I. se narodil kolem roku 852 a společně 
s manželkou Ludmilou se nechali pokřtít někdy 
po roce 870. Jejich vnuk Václav byl zavražděn 
28. září 929 či 935 (neví se přesně).

Církev zakazovala uctívání zemřelých, 
jakožto starý pohanský zvyk, a za jeho projev 
považovala i okrašlování hrobů. Bývalo tedy 
zvykem před Dušičkami navršený rov země 
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jen obložit čerstvým drnem, případně nabílit 
proutěnou ohrádku vápnem. Lidé se soustředili 
na rozjímání a účastnili se průvodů k hlavnímu 
hřbitovnímu kříži, kde se konaly mše svaté. Kněz 
pak s věřícími procházel hřbitov a hroby kropil 
svěcenou vodou. Zdobení, jak jej známe dnes, 
se rozšířilo až od 20. století. Rozsvícené svíčky 
a živé květy jsou symbolem věčného života, 
věnce ze zeleného chvojí, stejně jako prázdný 
kříž, pak vyjadřují naději na zmrtvýchvstání.

Věřící mohou svými modlitbami během 
prvního listopadového týdne vyprosit 
plnomocné odpustky pro duše v očistci, kde 
odpykávají své hříchy. Ve starých zpěvnících je 
zapsána píseň „Na dušičky pamatujme, z očistce 
jim pomáhejme; budou na nás vzpomínat, až 
budeme umírat.“ Vyjadřuje duchovní spojení 
žijících se zesnulými. Ti se sice nemohou 
odvděčit ihned, tak jako svatí v nebesích, ale 
slibují svou přímluvu u Boha, až se jejich duše 
dostanou z očistce.

Navzdory církevním nařízením se mezi 
lidmi udržovaly zvyky, které mají kořeny ve 
starých předkřesťanských dobách. Vše se 
odvíjelo víry, že na Dušičky přicházejí duchové 
zemřelých mezi živé a je potřeba jim projevit 
patřičnou úctu. Mohli se objevit v podobě 
světýlek mihotajících se na hřbitově, jako 
mlha nad cestou, jako ptáci poletující kolem 
náhrobků, nebo jako ropuchy v trávě, kterým 
nesmíme ublížit. Bylo je slyšet jako praskání 
v domě nebo sténání v hrobech. Mohli 
zanechat stopy v mouce rozsypané po podlaze. 
Dokonce, odskočíme-li od Dušiček, dochovala 
se pradávná představa, že předkové mohou 
zůstávat v hospodářství jako ochránci, domácí 
bůžkové a říkalo se jim hospodáříček, skřítek, 
šotek, plivník a podobně.

Pranostiky říkají, že na Dušičky bývá hustá 
mlha, neboť pomáhá k utěšení duší. Případně, 
že duše zemřelých oplakávají své hříchy, 
a proto pršívá nebo padá mlha. U Prahy se ještě 
v 19. století vyprávělo, že duše sebevrahů jsou 
za trest odsouzeny, aby navěky nosívaly šedivá 
mračna. A když se v nich nahromadí velké 
množství vody, duše už je nemohou udržet 

a na krajinu padá prudký liják. Duše přitom na 
sebe pokřikují „Drž!“ „Nepouštěj!“ a jiné zoufale 
odpovídají: „Už nemohu.“

Věřilo se, že o půlnoci se zesnulí 
shromažďují v kostele, kde poslední zemřelý 
kněz slouží mši až do ranního zvonění. Pro živé 
bylo nebezpečné se tam v té době vyskytnout, 
protože by jej nebožtíci roztrhali. Vypráví se 
příběh o ženě, která se v noci probudila, ale 
kvůli úplňku nepoznala, že ještě není ráno. 
Bála se, že zaspala a spěchala na ranní mši. 
V kostele však seděli většinou neznámí lidé a ti, 
které poznala, se na ni dívali nepřátelsky. Již 
dávno zemřelá kmotřička jí šeptem poradila, 
aby rychle pozpátku odešla a ve dveřích 
odhodila svůj plášť. Ten byl ráno roztrhaný 
a rozházený po celém hřbitově. Dotyčná žena 
z leknutí onemocněla a brzy zemřela.

Na ochranu před duchy a temnými silami, 
dávali lidé do oken či na zápraží lampičky 
vyřezávané z cukrové či krmné řepy. Zajímavé 
je, že na obrazech malíře Joži Uprka ze Slovácka 
nacházíme koncem 19. století ženy sedící 
a klečící kolem rozsvícených vydlabaných dýní.

Dodnes známý je zvyk, kdy se lampy 
naplnily máslem, aby si duše mohly natřít 
popáleniny z očistce. K ochlazení také sloužilo 
mléko, kterým se kropily hroby nebo se pilo při 
večeři. Naopak duše trápené studenou bolestí se 
potřebovaly ohřát, a proto se nechával dlouho 
hořet oheň v kamnech. Aby se duše neporanily, 
nesměly zůstat nože a pily ostřím nahoru, 
hrábě a brány špicemi nahoru, ba ani prázdné 
pánve na sporáku. Žádné dveře se nesměly 
zabouchnout, aby se ubohá duše nedostala do 
pasti.

Zvláštní kapitolou je pohoštění pro zemřelé. 
Vycházelo z pradávného obětování jídla bohům, 
a proto se původně nechávalo celé či rozdrobené 
na hrobech. Později lidé nechávali přes noc 
doma na čistě prostřeném stole buď zbytky ze 
své dušičkové večeře, nebo celé speciální jídlo 
a mléko. Duším prý večer stačila pouze vůně 
pokrmů a najedly se až pozdě v noci. Někde 
se v tyto dny jedla jáhlová kaše, protože kolik 
zrnek člověk sní, tolik duší je osvobozeno 
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od očistce. Z misky se muselo nabírat velmi 
opatrně, protože každá vyplýtvaná kapka 
znamenala promrhané stupně vysvobození.

V poslední době opět přichází do módy 
pečení speciálního dušičkového pečiva. Od 
středověku se pečivo rozdávalo členům rodiny, 
služebnictvu i chudým. Podobně, jako při jiných 
příležitostech, chodili koledníci (především děti, 
bez rozdílu zda chudé či bohaté) po domech 
a dostávaly toto pečivo, ale i jablka, obilí, 
mouku, sádlo, peníze. Říkalo se tomu „chodit 
po rohlíkách“. V německy hovořících krajinách 
se tento den nazýval „Spitzltag“ podle pečiva, 
které dostávaly děti od svých kmotrů (tento 
zvyk dosud funguje v Německu). Lidé navíc 
věřili, že čím více dětí obdarují, tím větší bude 
v příštím roce úroda.

Povinností obdarovaného bylo pomodlit se 
za duše a jejich vykoupení. Proto se posílaly celé 
koše pečiva do blízkého kostela, kam přicházeli 
žebráci, případně do klášterů pro jeptišky 
a mnichy. Ve 20. století obdarovaný poděkoval 
slovy „Bůh žehnej ubohým duším“. V některých 
oblastech se drobné mince dávaly i na hroby, aby 
je pak děti mohly hledat a nakupovat dušičkové 
pečivo. Také se konaly sbírky na sirotky.

Pečivo bývalo různých tvarů a názvů – 
podle krajových zvyklostí. Někde se peklo zvlášť 
pro každý ze svátků – na svátek Všech svatých 
„kosti svatých“ a druhý den „dušičky“. Často 
bylo pro rodinu z bílé mouky a pro chudáky 
jenom z tmavé chlebové. Pekly se například:

„Kosti svatých“, „boží kosti“ nebo jen „kosti“ 
– z houskového těsta a vytvarované do podoby 
překřížených či jednotlivých kostí.

„Dušičky“ – z těsta jako na vánočku, ze 
kterého se vytvaroval váleček zmáčknutý 
na několika místech, aby vedle sebe vytvořil 
několik dušiček (dvě dušičky u sebe se nazývaly 
„otec a máti“). Jinde bývaly ve tvaru bochánku, 
promáčklého vdolečku, pletence, věnečku 
spleteného ze dvou tenkých pramínků, dvojitá 
točenka do tvaru písmene „S“ z válečku těsta 
nebo obyčejný kroužek.

„Dušičky“ – z koláčového těsta ve tvaru 
čtyřhranu s přeloženými okraji, plněné povidly, 
mákem nebo tvarohem.

„Dušičky“ – z těsta koblihového, obdélníčky 
nebo válečky s rozpůlenými a zatočenými 
konci, osmažené v tuku a obalené v cukru.

„Dušičkové rohlíky“, „všesvaté rohlíky“ nebo 
„kruchovky“ – z rohlíkového těsta a ve tvaru 
rohlíků, někdy sypané mákem.

„Spitzl“ – z kynutého těsta upletený cop 
s přiznanými špičatými konci (tři prameny 
mají připomínat Nejsvětější Trojici).

* * *
Pokud si chcete vyzkoušet upéct dušičky, 

můžete například podle tohoto receptu:
 y 500 g polohrubé mouky
 y špetka soli
 y 70 g cukru
 y 30 g čerstvého droždí 
 y 2 vajíčka
 y 100 g másla nebo tuku (rozpuštěné 

a vychladlé)
 y cca 250 ml vlažného mléka

Pro úspěšný výsledek je důležité, abyste 
se při pečení řidili svými zkušenostmi 
zpracování kynutého těsta a znalostmi své 
trouby. Z čerstvého droždí, pár lžic mléka, 
cukru a mouky připravte kvásek. Smíchejte 
sypké suroviny (mouka, sůl, cukr) a k nim 
přidejte kvásek, jedno vajíčko a tuk. Míchejte 
a postupně přilévejte mléko, dokud nevznikne 
nelepivé a pružné těsto. Důkladně jej prohněťte, 
pak nechte hodinu vykynout, znovu prohněťte 
a na vále tvarujte dušičky či kosti. Vyrovnejte 
je na plech, aby měly kolem sebe dost místa 
a nechte další hodinu dokynout. Poté je potřete 
zbývajícím rozšlehaným vajíčkem a cca 20 
minut pečte v předehřáté troubě na 180 °C. 
Dobrou chuť.

* * *
Takové tedy kdysi bývaly zvyky na 

dušičkové svátky. Pro Hodkovice se konkrétní 
popis nedochoval, ale předpokládám, že 
zde byly podobné, jako v okolí – v německy 
mluvícím liberecku a jablonecku, v českém 
pojizeří a podkrkonoší, a vliv měly určitě 
i novinky z Prahy. Hodně tradic je již docela 
zapomenuto a našla jsem je jen v článcích 
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v libereckých novinách Reichenberger Zeitung. 
Předpokládám, že jich mohlo být i více, 
případně bývaly místní speciality, ale to vše se 
začalo vytrácet s nástupem moderní doby ve 
20. století. Téměř úplné přerušení tradic pak 
přinesl odsun původních obyvatel po 2. sv. 
válce a nástup komunismu, který byl proti 
jakýmkoliv náboženským zmínkám. Pokud 
znáte nějakou dušičkovou tradici, která zde 
nebyla zmíněna, nebo víte, že byla spojena 
s Hodkovicemi, prosím, ozvěte se nám do 
spolku.

Co říci na závěr? Dávejte pozor, aby od 
svíček na hřbitově či doma nevznikl požár, 
a abyste se při cestách také v pořádku a bez 
nehod vrátili. Mějte na paměti, že Dušičky 
nejsou o povinnosti okrašlování hrobů, ale jsou 
příležitostí k zamyšlení o životě, zavzpomínání 
s žijícími lidmi a je to také čas odpuštění 
a smíření.

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic
Web: https://pratele–hodkovic.cz

E-mail: rodaci@pratele-hodkovic.cz

HaSIčI Radí oBčaNům

Jedná se o označování nebezpečných látek v sil-
niční a železniční přepravě, které se řídí me-
zinárodními dohodami. Oranžová tabulka ve 
velikosti 40x30cm, rozdělená na dvě části uvá-
dí číselné kódy, tzv. Kemler kód nahoře a UN 
kód dole. Kemler kód určuje, jaké nebezpečí 
nám od přepravované látky hrozí a je složen 
ze dvou nebo tří čísel od 2 do 9 a někdy je do-
plněn písmenem X. Pokud jsou čísla zdvojená 
či ztrojená, znamená to stupňování nebezpečí 
(např. 3 – hořlavá kapalina, 33 – lehce hořlavá 
kapalina). Spodní část tabulky - UN kód, uvádí 
zpravidla čtyřmístné přidělené číslo převáže-
né látky, které lze v případě potřeby nalézt ve 

Únik nebezpečné látky: Jak se před ním ochránit?
Skoro každý z nás je řidičem, a pokud ne, tak spolucestujícím. určitě jste si v provozu na pozemních 
komunikacích všimli, že některé přepravní prostředky jsou označeny oranžovou tabulkou. Zamysleli 
jste se někdy nad tím, co to znamená a jaký význam to pro nás může mít? Ve zkratce vysvětlíme.

speciální databázi. Jaké z toho plyne poučení? 
Vždy, když se setkáme s takto označeným pře-
pravním prostředkem, mějme na paměti, že 
pro nás může znamenat velké nebezpečí. A jak 
si ochránit zdraví a život před nežádoucími 
účinky uniklých nebezpečných látek?

Hasiči radí:
 y  K místu úniku nebezpečné látky se nikdy 

nepřibližujte.
 y  Opusťte co nejrychleji nebezpečný prostor 

(místo úniku a závětrný prostor) směrem 
proti větru či kolmo na směr přízemního 
větru.

 y  Chraňte si dýchací cesty přiložením kapes-
níku nebo části oděvu na ústa a nos, je- li 
možnost zvlhčete ho.

 y  Zachovejte klid a rozvahu, zbytečně nepobí-
hejte a nenamáhejte se. Ukryjte se v budově, 
ve vyšších patrech a na odvrácené straně od 
místa nehody.

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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JuRSkÝ SVět: NadVláda
Dobrodružný, USA ,147 minut

Příběh filmu se odehrává čtyři roky po zá-
niku ostrova Isla Nubar, původního domo-
va oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím 
začali kontrolovaně i nekontrolovaně roz-
množovat a v důsledku toho jsme si muse-
li zvyknout na jejich přítomnost v našem 
ekosystému a i na to, že už patrně nestojí-
me na vrcholu potravního řetězce. Existují 
lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou 
sílu zneužít pro svůj prospěch, a na druhé straně lidé, již jim v tom chtějí zabránit a snaží se 
udržet svět v maximální možné rovnováze. (CinemArt) 

Uvedeme v našem kině v pátek 4. listopadu v 17.30 hodin.

Spolu
Drama, Česko, 117 minut

Film Spolu přináší příběh matky a jejích 
dvou dospělých dětí, z nichž jedno trpí 
autismem a potřebuje péči, zatímco dru-
hé trpí celý život nedostatkem pozornosti. 
V hlavních rolích Veronika Žilková, Štěpán 
Kozub a Kamila Janovičová.  

„Tento filmový scénář je jeden z  nejhezčích, 
které jsem kdy četla,“ svěřuje se Veronika Žil-
ková. „Svět lidí s jakýmkoliv postižením dává 
možnost nového pohledu na běžný život. Situ-
ace, které řeší autistický Michal a jemu zcela 
oddaná matka, jsou pro zdravého diváka běžné, ale psychické omezení Michala vyžaduje atypické řešení.“ 
(Bonton) 

Po projekci proběhne beseda s tvůrci filmu Davidem Laňkou a Martinem Müllerem, původem 
z Jílového, a s představitelkou hlavní role herečkou Veronikou Žilkovou.

Uvedeme v našem kině v pátek 11. listopadu v 18.30 hodin.

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT
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tlapkoVá patRola Ve FIlmu
Animovaná komedie, USA, 88 minut

Tlapková patrola patří k největ-
ším fenoménům současnosti. Psí 
záchranáře, kteří umějí létat s le-
tadlem (kříženkyně Skye), hasit 
požáry (dalmatin Marshall), strážit 
zákon (německý ovčák Chase) a dě-
lat spoustu dalších užitečných věcí 
(ostatní čtyřnozí chlupáči), milují 
děti po celém světě. Stejnojmenný 
televizní seriál láme rekordy ve sledovanosti stejně jako v prodeji hraček. Bylo jen otázkou času, 
než tahle odvážná štěňata zvednou laťku a vydají se do kina za svým dosud největším dobrodruž-
stvím. Tlapková patrola je připravená kdykoliv vyrazit i na tu nejnebezpečnější misi. (CinemArt) 

Uvedeme v našem kině v pátek 18. listopadu v 17.30 hodin.

Za VŠím HledeJ  ŽeNu
Komedie/Drama, Česko, 105 minut

Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex, 
sympatická Marta a svéhlavá Irena. Tři na-
prosto jiné příběhy a jiný pohled na život. 
Přesto je mezi nimi to nejpevnější pouto, 
které nic nemůže přetrhnout. Ani muž. 
Každá z nich má sen. Irena touží to vlast-
ním domě a tomu podřizuje vše. Marta tou-
ží po moderování v rádiu, ale je lékárnice, 
která si strašně moc chce povídat s lidmi. 

Vztahová komedie režiséra Miloslava Šmíd-
majera, jejíž předností jsou svěží herecké 
výkony, skvělá kamera, a především bohatý děj, vtipné situace a zábavné dialogy.

Uvedeme v našem kině v pátek 25. listopadu v 18.30 hodin.

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT



28 Kulturní kalendář



29Kulturní kalendář 29

Novinky v knihovně
čas nových začátků: za války, 1919 

Cynthia Harrod-Eagles
Poslední díl rodinné ságy o osudech rodiny 
Hunterových a jejich služebnictva z konce prv-
ní světové války. Válka, která přinesla nesmír-
né utrpení a rozvrátila životy mnoha lidem, se 
konečně chýlí ke konci, ale brzy je zřejmé, že 
nic už nebude takové jako dřív. Svět se změnil, 
a ne každý se s tím dokáže vyrovnat. I rodina 
Hunterových prožívá složité období – Edward 
a Beattie k sobě znovu klopýtavě hledají cestu 
a Diana se postupně sžívá se svým novým po-
stavením. David po prožité tragédii opět hledá 
smysl života a William i Sadie zakouší zklamá-
ní z první lásky. K velkému životnímu kroku 
se odhodlá nejen Ethel, ale i kuchařka s Adou. 
Nastává čas loučení i nových začátků.

temné hodiny 
Michael Connelly

Detektivní román s inspektorkou Renée 
Ballardovou v hlavní roli. Poslední den v roce, 
který patřil k nejtvrdším v dějinách země, stří-
lejí obyvatelé Los Angeles do vzduchu ze svých 
zbraní, aby dodrželi starou silvestrovskou tra-
dici. Mezi sprškou olova snášející se k zemi je 
však i jedna dobře mířená kulka, která usmrtí 
muže přímo uprostřed rušné pouliční oslavy. 
Inspektorka Renée Ballardová záhy odhalí 
spojitost mezi tímto úmrtím a jedním nevyře-
šeným starým případem, na němž kdysi pra-
coval legendární bývalý detektiv LAPD Harry 
Bosch. Zatímco však společně prověřují styčné 
body mezi oběma případy, přichází Ballardové 
hlášení o novém zločinu.
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Informace ze školky

V  měsíci říjnu jsme s  dětmi cvičili ve 
sportovní hale, přijelo konečně divadlo 
Koloběžka. Byl také den bláznivých účesů .

Proběhla akce pro rodiče s dětmi o skřít-
ka podzimníčka Podlesníčka. Máme jich moc 
a moc a tímto vás zveme na jejich veřejnou 
prohlídku na školní zahradě dne 8. 11. 2022. 
Zahrada bude pro tento den otevřená pro ve-
řejnost, ale pouze do 16. 30 hod.

Letošní loučení se s létem v MŠ bylo vážně 
vydařené. Dlabali jsme dýně, tvořili krmítka 
pro ptáčky na zimu a za odměnu si opekli buř-
ty. Bylo krásné počasí.
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