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Vážení čtenáři,
čas opravdu doslova letí a už tu jsou prázdniny. Letošní dvojčíslo je opravdu pestré, nabídnout 
může články o historii, informace z městského úřadu a nespočet pozvání na sportovní, kulturní 
a společenské akce ve městě i regionu. Věřím, že si každý přijde na své.

Dovolte mi, abych vám všem popřála za nás z redakce krásné, teplé a odpočinkové léto, plné 
pohody a hezkých zážitků. Těšit se na vás budeme v zářijovém vydání.

Naďa Burianová

Z obsahu obrazem

Olej – Trosky

Kouzelná noc aneb  
Slunce nad Hodkovicemi vyšlo

Hodkovice

Školní rok 2015/2016 v ZŠ TGM

 Jubilanti  
v červenci a srpnu 2016

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

a přejeme hodně zdraví,  
štěstí a osobní pohody  
do dalších let života.

Anna Tučková
Eliška Karešová
Anna Vítková

Magda Košková
Vlastimil Laurin
Marie Kaušková
Miloslav Vítek

Jan Muras

Josef Pavlišta
Jan Blecha

Ludmila Špuláková
Alexandr Malíř

Hedvika Faistauerová
Emil Jecha

Jaruška Kracíková
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Městský úřad informuje

Informace z 11. zasedání rady města 25. 5. 2016
-  Rada města schválila žádost restaurace Na koupališti v Hodkovicích nad Mohelkou, , o povolení 

prodloužení nočního klidu dne 9. 7. 2016 do 24.00 hodin z důvodu pořádání taneční zábavy.

-  Rada města vzala na vědomí ukončení Dohody o pracovní činnosti na výkon opatrovnictví s paní 
Hanou Čermákovu ke dni 31. 5. 2016 dohodou z důvodu odchodu do starobního důvodu. Rada města 
určuje ke dni 1. 6. 2016 opatrovníkem opatrovanců, kteří do 31. 5. 2016 zastupuje paní Hana Čermá-
ková, paní Mgr. Martinu Jakab Hendrychovou.

-  Rada města schválila návrh na jmenování zastupujících opatrovníků klientů města Hodkovice nad 
Mohelkou a schvaluje, aby v případě nepřítomnosti paní Ladislavy Bolardové ji ve funkci opatrov-
níka od 1. 6. 2016 zastupovala paní Mgr. Martina Jakab Hendrychová, v případě nepřítomnosti paní 
Mgr. Martiny Jakab Hendrychové ji ve funkci opatrovníka  od 1. 6. 2016 zastupovala paní Ladislava 
Bolardová. 

-  Rada města souhlasí s návrhem směrnice Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou ke stanovení 
výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole včetně podmínek splatnosti úplat s plat-
ností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Výši úplaty za měsíční platbu ve třídě s celodenním provozem (čl. 3) 
je 400,- Kč a výši platby v období omezení nebo přerušení provozu podle čl. 4, odst. 1) na 63,- Kč 
a v odst. 2) na 243,- Kč. Ostatní ustanovení směrnice zůstávají beze změny.

-  Rada města schválila uzavření mateřské školy v době od 10. 7. 2017 do 31. 7. 2017 a od 1. 8. 2017 
do 11. 8. 2017. Rada města vzala na vědomí realizaci úkonů, které budou před uzavřením provozu 
mateřské školy z bezpečnostních důvodů provedeny.

-  Rada města projednala zápis z jednání bytové komise RM ze dne 24. 5. 2016 s návrhem na přidělení 
městského bytu v domě Liberecká č.p. 6 a v domě Podlesí č.p. 623 v Hodkovicích nad Mohelkou 
a schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1 v ul. Liberecká č.p. 6 C., bytem Hodkovice nad Mohel-
kou, přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+KK v ul. Liberecká č.p. 6 Š., bytem Hodkovice nad Mohelkou, 
přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+KK v ul. Liberecká č.p. 6 P., bytem Hodkovice nad Mohelkou, při-
dělení bytu č. 2 o velikosti 1+1 v Podlesí č.p. 623 paní K., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Náhrad-
níky pro byt o velikosti 1+1 jsou pan K., bytem Vlčetín a paní H., bytem Hodkovice nad Mohelkou. 
Náhradníky pro byt o velikosti 1 + KK jsou paní Š., bytem Hodkovice nad Mohelkou, pan E., bytem 
Hodkovice nad Mohelkou a pan H., bytem Hodkovice nad Mohelkou,

-  Rada města schválila žádost o uzavření nájemní smlouvy o pronájmu prostor ordinace praktického 
lékaře pro děti a dorost ve zdravotním středisku Liberecká 19, Hodkovice nad Mohelkou, kterou 
podala MUDr. Žofia Hanzely, Pod Rušičkou 1603, 463 11 Liberec 30, IČ 04950216. 

Informace ze 12. zasedání rady města 8. 6. 2016
-  Rada města souhlasí s pořádáním závodu Hodkovice nad Mohelkou – Ještěd, který  je součástí ČS 

poháru v běhu do vrchu, které pořádá  dne 2. 7. 2016 občanské sdružení VIKING Jilemnice, závod 
povede z Hodkovic nad Mohelkou přes Žďárek a Rašovku na Pláně k horskému hotelu na Ještědu.

-  Rada města schválila žádost o povolení hudební produkce a prodloužení hodiny nočního klidu na 
svatební oslavu pořádanou dne 5. 8. 2016 od 19.00 hod. s plánovaným ukončením dne 5. 8. 2016 ve 
24.00 hod. v areálu kluziště Hodkovice. Žádost podali pan H., a pan B. oba bytem Hodkovice nad 
Mohelkou.

-  Rada města souhlasí s žádostí o výměnou vstupních dveří v přízemí budovy č.p. 212, náměstí 
T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelku. Žádost podal za Lékárnu Hodkovice s.r.o., Bezová 284/19, 
Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec, IČ: 02809176 PharmDr. Jan Šámal. Rada města ukládá 
Bc. Štěpánu Štochlovi, samostatnému referentovi oddělení životního prostředí a památek, zajistit 
podklady pro výměnu vstupních dveří. 

-  Rada města projednala žádost o vyřešení vstupu na pozemek p.č. 375, 376, 377 a 378, vše v k.ú. 
Záskalí. Rada města ukládá Bc. Štěpánu Štochlovi, samostatnému referentovi oddělení životního 
prostředí a památek, požádat Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha  
o převod pozemku p.č. 297 do vlastnictví města Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města schválila Odpisový plán Technických služeb Hodkovice, příspěvkové organizace se síd-
lem v Hodkovicích n. M. podle předloženého návrhu.

-  Rada města vzala na vědomí sdělení předsedkyně Hodkovického amatérského divadla, grant nebude 
čerpán a smlouva nebude podepsána. 

-  Rada města schválila žádost paní R., bytem Hodkovice nad Mohelkou o uložení částky 25.000,- Kč 
na depozitním účtu města za účelem vypravení jejího pohřbu a vyklizení jejího bytu.

-  Rada města pověřila Mgr. Martinu Jakab Hendrychovou podepisováním Standardů kvality sociál-
ních služeb za statutárního zástupce zřizovatele, Města Hodkovice nad Mohelkou

-  Rada města schválila návrh cenového rozpětí za vstupenku v Městském kině v Hodkovicích nad 
Mohelkou. Vzhledem k zvyšování cen půjčovného a stanoveným minimálním částkám distributory 
schvaluje cenové rozpěti 50,- Kč až 100,- Kč za vstupenku s platností od 1. 9. 2016 s tím, že  vedoucí 
kina je oprávněna stanovit v tomto rozmezí ceny vstupenek.

-  Rada města souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu z důvodu promítání filmů formou letní-
ho kina na zahradě kulturního domu v Hodkovicích nad Mohelkou ve dnech 1. 7. 2016 a 12. 8. 2016  
s plánovaným ukončením ve 24.00 hod. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o povolení výjimky pro uspořádání hudební produkce a prodloužení 
hodiny nočního klidu z důvodu pořádání akce Hodkovický Pohár v malé kopané 2016 dne 2. 7. 2016 
od 8.00 hod. s plánovaným ukončením dne 2. 7. 2016 ve 24.00 hod. v J. A. Komenského 467, Hodko-
vice nad Mohelkou. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o povolební pořádat v areálu kluziště noční nohejbalový turnaj od 
6. 8. 2016 od 17.00 hodin do 7. 8. 2016 do 6.00 hodin. Rada města požaduje ztlumení ozvučení a mlu-
veného slova mezi 22.00 hod. dne 6. 8. 2016  a 6.00 hod. dne 7. 8. 2016.

-  Rada města schválila přidělení bytu č. 30 v DPS  panu N., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města projednala a vzala na vědomí ceník služeb Technických služeb Hodkovice s platností 
od 3. 6. 2016.

-  Rada města vzala na vědomí Rozhodnutí o zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty, kdy 
Finanční úřad pro Liberecký kraj rozhodl o žádosti Technických služeb Hodkovice o zrušení regist-
race k dani z přidané hodnoty ze dne 23. 5. 2016. 

-  Rada města vzala na vědomí informaci o kontrole provedené ve sběrném dvoře/místě, která byla 
provedena dne 12. 5. 2016 externím poradcem obchodní firmy ELEKTROWIN a.s., Praha 4, Michel-
ská 300/60, PSČ 14000, IČ: 27257843.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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S koncem prvního pololetí roku 2016 odcházejí do důchodu dva zaměstnanci, kteří 
dlouhá léta pracovali pro Město Hodkovice nad Mohelkou.
Z pozice vedoucí DPS odchází paní Hana Čermáková a z technických služeb odchází  
pan Pavel Charvát.
Chtěla bych oběma velmi poděkovat za odvedenou práci a do dalšího života jim přeji 
hodně osobní pohody, zdraví a životního elánu.

Markéta Khauerová – starostka města

Poděkování

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás 
s nadcházejícím létem pozdravila a krátce 
Vás informovala o investičních akcích, které 
jsou naplánované na následující období.

Tou nejzásadnější akcí bude úplná rekon-
strukce mostu v Poštovské ulici a lávky u Bra-
dáčů. Obě rekonstrukce budou probíhat součas-
ně, zakázku bude realizovat firma SaM Česká 
Lípa a hodnota zakázky je 2.728.456,53 Kč. Pro-
sím Vás o trpělivost v době uzavírek.

 Z komunikací se nám podařilo k realizaci 
dotáhnout opravu části komunikace na Kos-
telním vrchu (14d), v úseku od Marků k panu 
Bláhovi a komunikace na Záskalí (35d a 50c) – 
odbočka z hlavní silnice ke kapličce, křižovatka 
za kapličkou a přilehlé cesty. Výběrové řízení 
probíhalo současně na oba úseky, zakázku bude 
realizovat spol. Eurovia za cenu 954.690.- Kč.

Na Záskalí se v srpnu zbavíme nevzhledné 
autobusové zastávky, bude nahrazena novou, 
dřevěnou, se samostatně umístěnou informační 
deskou – realizace byla zadána společnosti TA-
XUS spol.s.r.o. z Rychnova u Jablonce nad Nisou 
za celkovou cenu 113.244.- Kč. 

Další velká investiční akce nás čeká na zdra-
votním středisku, které by mělo dostat novou 
střechu. Zde Vás zatím nemohu informovat 
o výsledku výběrového řízení na dodavatele, 
bude ukončeno po uzávěrce tohoto vydání. Re-
alizace je naplánovaná od 5. 8. 2016, největší 

objem prací bude proveden v době dovolených 
lékařů do konce srpna, pokračovat se bude určitě 
ještě v září.

Na sídlišti Podlesí dojde k opravě přístupo-
vých chodníků u vchodů k domům 543 a 548. 
I v tomto případě zatím není výběrové řízení na 
dodavatele dokončeno.

Z důvodu událostí minulých dní, kdy větev 
z vrby poškodila zaparkované vozidlo, dojde 
k pokácení 2 vrb a ostatní budou razantně se-
řezány, dendrologové používají výraz „na hlavu“.

Na hřišti za základní školou bude proveden 
ochranný nátěr PU povrchu, zajistíme tím pro-
dloužení životnosti, náklady na provedení nátě-
ru jsou 84.000.-. Děkuji na tomto místě správ-
cům sportovního areálu za vzornou péči, kterou 
areálu věnují.

A protože léto slouží také k odpočinku, vy-
užijte nabídky Hodkovického léta her a  zába-
vy. Každý týden je připravena jedna malá akce, 
pravidelně Vám je budeme připomínat na webu 
a facebooku města. Velkou radost mám z kine-
matografu bratří Čadíků, který bude promítat 
na náměstí od 3. – 6. 9. 2016, program naleznete 
také v tomto vydání. 

Děkuji za spolupráci všem zastupitelům, 
zaměstnancům úřadu, technickým službám, 
zaměstnancům DPS, základní a mateřské školy, 
ale také všem aktivním občanům v Hodkovicích. 
Především ale děkuji místostarostce města Hele-
ně Řezáčové, protože se nám daří společně po-
souvat mnoho věcí dopředu. Užijte si krásného 
léta s Vašimi nejbližšími a v září se budu těšit na 
společné setkání na Hodkovických slavnostech, 
které pro Vás připravujeme na 16. a 17. 9. 2016. 

Markéta Khauerová – starostka města

Vážení občané, využijte možnost  

připomínkovat jízdní řády.
Na webu jsou ke stažení navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období 

od 11. prosince 2016 do 9. prosince 2017.

Případné náměty a připomínky, prosím, zasílejte v termínu  
do 15. července 2016. 

Později zaslané připomínky nebude možné zohlednit v rámci přípravy JŘ od 
prosince tohoto roku. Informace o projednání připomínek budou jako obvykle 

předmětem koordinačních porad (předpoklad v září t.r.)

Jízdní řády železniční dopravy
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http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

Hezký den přeje

Ing. Otto Pospíšil
zástupce ředitele společnosti

KORID LK, spol. s r.o.
email: otto.pospisil@korid.cz

web: www.iidol.cz
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Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 30

Papírnictví – Alena Thomasová 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 6

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 3

Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka čp. 216

Ovoce – Zelenina, J. Šilarová, náměstí T. G. Masaryka

Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice 

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

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

do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

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

 Ö Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.
 Ö Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

 

Máte-li o naše služby zájem, informujte se 
na tel. čísle 485 147 088 nebo na adrese:

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub
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Městská knihovna  
připravuje v rámci akce 
Týden knihoven 2016

besedu

s Halinou Pawlowskou
ve středu 5. října 2016 

od 18.00 hodin

v Městském kině 
v Hodkovicích nad Mohelkou.

Vstupné bude 200 Kč 
a předprodej vstupenek 

zahájíme 5. září 2016 v knihovně.

Dovolená v knihovně bude  
od 25. července do 29. července 2016.

Ceny inzerce A5 CELÁ A5 1/2 A5 1/4 A5 1/8 BAREVNÁ
ZÁKLAD 500 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 1 500 Kč

3 po sobě jdoucí  
vydání, sleva 10 %

450 Kč 270 Kč 180 Kč 90 Kč 1 350 Kč

6 po sobě jdoucích  
vydání, sleva 15 % 

425 Kč 255 Kč 170 Kč 85 Kč 1 275 Kč

11 celý rok, sleva 30 % 350 Kč 210 Kč 140 Kč 70 Kč 1 050 Kč

V tabulce jsou navrženy ceny se slevou na jeden měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013

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

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

UMĚLECKÁ AGENTURA

CHUŤ
DO ŽIVOTA

aneb o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují,
abychom se jim společně smáli. A taky, pochopitelně, o jídle! 
Protože: všechno je putna, jen když nám chutná....

haliny pawlowské

one 
woman 
show
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3. 9. 2016 SEDMERO KRKAVCŮ
Pohádka, Česko / Slovensko, 2015, 97 min

4. 9. 2016 ŽIVOT JE ŽIVOT 
Komedie, Česko, 2015, 95 min

5. 9. 2016 GANGSTER KA
Krimi / Drama / Thriller, Česko, 2015, 100 min

 6. 9. 2016 GANGSTER KA: AFRIČAN 
Krimi / Drama / Thriller Česko, 2015, 100 min

NOHEJBALOVÝ ODDÍL S.K.HODKOVICE
pořádá

ve spolupráci s ZO OS KOVO Monroe Czechia

15. ročník

nohejbalového turnaje trojic
memoriál K. Stoklasy

 datum: 6. 8. 2016
 místo: kurty na kluzišti
 prezentace: na místě do 16.30 hod 
  T. Kraus tel : 724024880 
 začátek: 17.00 hodin
 startovné: 500 Kč trojice
  každý obdrží lístek na nápoj a jídlo
 hrací systém: dle počtu trojic
 dvě kategorie: profi a amatéři

během turnaje zajištěno tradiční občerstvení

SPONZOŘI
ŽELEZÁŘSTVÍ BRADÁČ

METALO
MOCCA

POPRVÉ ZAVÍTÁ DO HODKOVIC NAD MOHELKOU  

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

PROMÍTAT BUDE 4 ZÁŘIJOVÉ VEČERY 3.– 6. 9. 2016
ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ – PO SETMĚNÍ – PŘEDPOKLAD VE 20.15

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

VÝTĚŽEK BUDE POUKÁZÁN NA          KONTO BARIÉRY

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

NOČNÍ TURNAJ
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Kouzelná noc aneb Slunce nad Hodkovicemi vyšlo

Je velmi těžké popsat kouzlo zapadajícího slunce při nejkratší noci v roce a čekání na 
první paprsek.

Tajemný čas letního slunovratu byl a je 
oslavován všemi národy Evropy. Ohněm, kvě-
ty, písní a tancem. Tento svátek byl velmi vý-
znamný a v pradávných dobách byl provázen 
i oběťmi Slunci a prosbami, aby se Slunce zase 
vrátilo o zimním Slunovratu. Dopoledne se 
na obecních pastvinách připravovaly hranice 
dřeva, vyplněné suchým chrastím a zeleným 
chvojím. Doprostřed hranice zabodli chvojku, 
mladou jedličku, kterou zbavili kůry a na ze-
lený vršek dívky uvily věnec. Večer se mládež 
sešla i s muzikou u ohně, tančili kolem něj 
a zpívali. Někde se snažili přeskakovat oheň 
a to i ve dvojicích. Zábava to byla značně ne-
bezpečná, pak že naši předci neznali adrenali-
nové sporty:-)). 

Letos na sv. Jana odpoledne jsme kmínek 
ozdobeného stromku zabodli tam, kde jsme 
předpokládali, že se při úsvitu položí do trá-
vy první paprsek. Místo jsme obložili kameny         
z (původně) zamýšleného kamenného kruhu, 
které tam během roku nanosili příchozí. Je 
jich tam požehnaně :-)). Snad se všechna přání 
vyslovená na tomto magickém místě s nádher-
ným pohledem na naše město splní. Posekali 
jsme trávu kolem a připravili ohniště. Napsa-
li jsme do lahve vzkaz pro všechny případné 
poutníky. Ve 3,52 oficiálně, ovšem připočítejte 
hodinu, takže ve 4,52, nebe nad Hodkovice-
mi zrůžovělo, zoranžovělo a měsíc nad námi 
dostal kovový nádech, pod ním letělo letadlo 
a vypadalo jako stříbrná padající hvězda. Nad 
obzorem první paprsek proříznul oblohu, os-

tře zamířil rovnou k nám, něžně se dotknul 
barevných šňůrek na kmínku a položil stín do 
trávy. Naše postavy se prodloužily v dlouhých 
stínech s hlavou ještě v temnotě. Nádhera, 
klid, nekonečno, svoboda, jistota,... Země pod 
nohama a nad námi vládlo jen Slunce. Netuši-
li jsme, jak krásná noc to bude. Díky přírodo, 
díky živote.

Jestli jste to nestihli a tuto kouzelnou noc 
letos prospali, nevadí. Vyjděte si na procház-
ku, vezměte za ruku někoho koho máte rádi, 
po cestě najděte kámen, co unesete. Dojděte 
tam, kde je kouzelný pohled na Hodkovice, 
uvidíte náruč okolních kopců a Hodkovice, 
jak na dlani, obě věže, domy, zahrady, domov... 
Položte kámen k ostatním a něco si přejte. Do 
zimního Slunovratu to jistě stihnete.

Darina Martinovská 

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic připravuje  
na 10. září 2016 další ročník oblíbené akce. 

Tentokrát Vás zavedeme například  
do Antonínova, k chalupám u Buršína  

nebo ke kapli sv. Jana na Záskalí.

Více informací najdete v zářijovém čísle 
Kulturního kalendáře  

a na www.pratele-hodkovic.cz

CESTA ZA POZNÁNÍM
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Poděkování za organizaci fotbalového utkání 

Nejničivější požár Hodkovic
Kronika hodkovického radního Josefa Hauka je cenným zdrojem informací příštím 
generacím. Jsou zde uvedeny i velké požáry, které ničily Hodkovice. V minulých číslech 
Kulturního kalendáře byly popsány požáry roku 1692 a 1707 a v Liberecké ulici roku 
1895. Nejničivější byl však požár, který vypukl na velikonoční pondělí 8. dubna 1806 
o půl desáté večer. 

Jak uvádí kronika, dům Kajetána Spitschky 
č. 124 se stal místem hodkovického neštěstí. Ve 
stodole vypukl oheň, který se rozšířil tak rychle, 
že za dvě hodiny stálo v plamenech 152 domů 
i se stodolami a chlévy. Nebylo záchrany, nebylo 
pomoci, každý vyklidil trochu svého majetku, 
většina ale úplně vyhořela. Lidé si nemohli na-
vzájem pomoci a tak se zakrátko proměnil veš-
kerý majetek nešťastných občanů v popel.

Shořela radnice a v ní významné listiny 
radniční kanceláře, shromážděné tam od roku 
1800. Pozemkové knihy a privilegia byly na-
štěstí zachráněny. Zachránily se také některé 
spisy z roku 1793 a starší, protože se zbortila 
klenba kanceláře a udusila oheň. 

Roztál zvon hodin i poplašný zvon. Hodi-
ny spadly a pěkně postavená a krásně zařízená 
radnice z r. 1794 se vstala zříceninou podobnou 

hromadě kamení. Stejně to postihlo školu a sho-
řela také střecha márnice a roztál i umíráček. 

Když vyhořela radnice, úřadoval magistrát 
po jeden rok v domě správce vrchnostenského 
pivovaru, v dalších letech pak byla radniční 
kancelář v nájmu v domu č. 96.

Střecha kostela i dřevěná fara začaly hořet, 
ale obě byly zachráněny usilovnou prací obča-
nů. Kostel i fara by se staly obětí plamenů, kdy-
by se severní vítr nezměnil na západní. Nebýt 
toho, bylo by neštěstí postihlo i Hořejší ulici.

I nová stříkačka za 700 florinů nemohla 
být zachráněna a shořela , protože ji lidé mu-
seli opustit, když se k ní oheň přiblížil. A obec 
také ztratila všechno dobře přichystané hasicí 
nářadí, které shořelo ve svém skladišti na ná-
městí. Za všeho zbyl jen starý požární žebřík.

Protože při požáru vyhořeli všichni pekaři, 
takže nebyl ani kousek chleba, pomohli rychle 

dubští měšťané, vrchnost z Malé Skály a město 
Turnov. Pomohlo také město a panství Liberec; 
dovezli chléb a jiné potraviny.

Zachoval se i seznam majitelů domů, které 
lehly popelem. Mimo to postihlo neštěstí ještě 
39 rodin s jejich příslušníky a nájemníky.

Samotnému Kajetánovi Spitschkovi, v je-
hož stodole oheň vznikl, uhořeli 4 koně, 3 doj-

nice a 1 tele. Kajetán Spitschka potom už nedo-
kázal zůstat v domovské obci, kde se roku 1760 
narodil. Lidé by v něm viděli třeba nepřímého 
viníka neštěstí, i když sám nic nezavinil. Ode-
šel do Liberce, kde za 7000 florinů koupil dům 
a založil v něm hostinec U zlatého lva.                        

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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Restaurace Pod kostelem
Otevřeno denně

Nabízíme 
hotová jídla  minutky  

plzeňské pivo  svijanská 450

Zajistíme oslavy všeho druhu

RŮŽOVÁ 125, HODKOVICE NAD MOHELKOu,  739 086 258

Rádi bychom poděkovali IVO KOLOMAZNÍKOVI  
za organizaci fotbalového utkání Hodkovických pardálů,  

které se konalo v sobotu 18. června 2016.

Dále děkujeme KáDéčku, restauraci Na koupališti,  
firmě Vaskon s. r. o., fotbalovému oddílu, rozhodčím a dalším,  

kteří se podíleli na realizaci tohoto utkání.

Děkujeme také všem divákům, kteří na utkání přišli.

Hodkovičtí pardálové

Největší požár Hodkovic je zachycen na obrazu od lidového malíře Havla z Kohoutovic; 
obraz je umístěn v kostele sv. Prokopa. 

Upozorňuje na něj i tabulka na domě, u něhož požár vznikl.  
Nechal ji zde umístit pan Boček v r. 2000.
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Vzpomínka na pana Bohumila Zajíčka

Pan Bohumil Zajíček se narodil 8. 1. 1922. Základní školu navštěvoval 
v Hodkovicích nad Mohelkou v letech 1928 až 1937. Dále studoval na Od-
borné škole šperkařské v Turnově, obor rytí skla a drahokamů (glyptika) 
v letech 1937 až 1941. 

Stal se rytcem drahoka-
mů a skla. Po vystudování 
této školy pokračoval na 
Uměleckoprůmyslové škole 

v Praze v letech 1941 až 1947 obor užité sochař-
ství a glyptika u prof. Karla Štipla. Dostával 
malé stipendium a o prázdninách si přivydělá-
val na Malé Skále rytím skla. Již během studia 
mu bylo nabídnuto místo výtvarníka v nově 
vzniklých ateliérech při Borských sklárnách n. 
p. v Novém Boru. V ateliérech Borských sklár-
nách, n. p. Nový Bor pracoval jako výtvarník 
v letech 1946 až 1947. V dubnu 1947 byla v No-
vém Boru založena Základní učňovská škola 
sklářská, na kterou nastoupil jako učitel.

Pracoval zde až do roku 1952. Po svatbě 
v roce 1952 nesehnal v Novém Boru ubytování 
pro sebe a manželku. Odešel proto zpět k rodi-
čům do Hodkovic. Aby nemusel dojíždět daleko 

Ukázka práce se sklem

Profesor a jeho studentky v roce 1951

Linoryt Trosky

Dřevořez, na kterém je vyobrazen Niccolò Paganini

Akt

za prací, přijal místo učitele na nově otevřeném 
učilišti polygrafickém v Liberci a zde pracoval 
až do roku 1956. Od roku 1956 pracoval v Jab-
lonexu PZO v Jablonci nad Nisou a později jako 

grafik a samostatný výtvarník propagace pra-
coval v Autobrzdách Jablonec nad Nisou a to 
od roku 1959 do roku 1982. Doma se věnoval 
hlavně grafice, linorytu, dřevořezbě, tisku z ko-
láže a kresbě a olejomalbě. Byl členem Aktivu 
památkové péče a ochrany přírody při kulturní 

komisi města Hodkovice nad Mohelkou, členem 
svazu výtvarných umělců byl od roku 1953 
a v Českém fondu výtvarných umění působil od 
roku 1978. Po těžké nemoci zemřel 27. 5. 1993.

Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Ukázka práce se sklem
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Školní rok 2015/2016 v ZŠ TGM
Snažíme se o vytvoření příjemného pracovního prostředí.

 �  V letošním školním roce proběhla výměna hlavních vchodových dveří, oken 
v knihovně a hudebně. 

 �  V učebně českého jazyka, dějepisu a jazykové učebně byly nainstalovány nové 
dotykové tabule s pojezdy.

 � Dvě učebny prvního stupně byly vybaveny novým nábytkem.

 �  Byly zrekonstruovány nové prostory ŠD, ZUŠ a knihovny a vybaveny novým 
nábytkem.

 �  Během prázdnin probíhá oprava podlah v několika učebnách, malování chodeb 
a šaten.

Nový školní rok 2016/2017  
bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016

1. třídy  
v 8 h na radnici v Hodkovicích n.M.

2. – 9. třídy  
v 9 h před budovou školy

Javornický stovkař

Možná jste už slyšeli o nadšencích (pro někoho to jsou „blázni“), kteří často stoupají na 
Javorník, aby si tam v Obřím sudu dali razítko do jakéhosi průkazu. Jsou to účastníci 
akce „Javornický stovkař“, kterou od roku 2012 organizuje Sdružení rodáků a přátel 
Hodkovic. 

Starý Obří sud na Javorníku, postavený 
v roce 1899, byl od počátku častým cílem oby-
vatel Hodkovic. Chodilo se tam na výlety, na 
rodinné vycházky i na tancovačky. Dobré jíd-
lo a pití, nádherné rozhledy, zábava pro děti 
i dospělé, neopakovatelné západy slunce. To 
vše lákalo k návštěvám, a to vše na dlouhou 
dobu ukončil požár v roce 1974. Když byl po 
37 letech na Javorníku konečně otevřen nový 
Obří sud, zrodila se v našem spolku myšlen-
ka uspořádat akci, která by pomohla obnovit 
tradici chození na Obří sud. Chtěli jsme také 
touto akcí propagovat náš spolek i naše měs-
to a jeho nádherné okolí. Tak byl tedy v lednu 
2012 vyhlášen „Javornický stovkař“. 

O co jde v „soutěži“ Javornický stovkař? 
Jednoduše řečeno: každý kdo stokrát vystou-
pá na Javorník, dostane stovkařský půllitr se 
svým jménem, stovkařský odznak a diplom. 
Stoupat na vrchol se může z kterékoliv obce 
i města pod Javorníkem, ale pouze pěšky, na 
kole, na koloběžce, na lyžích. Podrobná pravi-
dla najdou zájemci v recepci Ob-
řího sudu nebo u organizátorů ze 
Sdružení rodáků a přátel Hodko-
vic. Naše akce, Javornický stov-
kař, oslovila už více než 140 pří-
znivců pohybu v krásné přírodě. 
Nejčastěji to jsou Hodkováci, ale 
chodí se i z řady okolních obcí. 
Někdo chodí téměř denně, někdo 
několikrát za měsíc a jiný třeba 
párkrát za rok. Prostě tak, jak to 
každému vyhovuje. Každý má ale 
zážitky z proměňující se přírody 
i nádherných výhledů na Hodko-
vice, Český ráj, Jizerské a Ještěd-
ské hory i Krkonoše nebo Máchů 
kraj. A to nemluvím o tom, jak 

po takovém výstupu chutná „ na Sudě“ pivo! 
Každý takový výstup je také malým sportov-
ním výkonem, vždyť například z Hodkovic je 
na Javorník více než třísetmetrové převýšení.

V minulých dnech se nezapomenutelně 
zapsal do historie Javorníku pan Miroslav Do-
mácí, který jako první docílil 1 000 výstupů! 
Pěšky, na kole i na lyžích, za každého počasí. 
Obdivuhodný výkon. Také paní Jiřina Mikešo-
vá, která už ukrajuje ze sedmé stovky výstupů, 
si zaslouží velký obdiv. Několik dalších borců 
se přibližuje k metě pěti set výstupů, a celkem 
24 účastníků už má odměnu za sto výstupů. 
Ale akce Javornický stovkař není jen o počtu 
výstupů, je také o zážitcích z těchto výstupů.

Poděkování patří Všesportovnímu areá-
lu Obří sud Javorník za významnou podporu 
našeho spolku při organizaci této akce.

Jaroslav Čermák
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic                                                       

Setkání účastníků akce Javornický stovkař v roce 2014



24 Kulturní kalendář hodkovické léto her a zábavY 2016
je série jednotlivých drobných odpoledních „akci“ určených pro všechny malé i  velké 
občany i návštěvníky města. Vstup je zdarma, pokud není uvedeno v programu jinak.  
Každý účastník si může vyzvednout „LETNÍ HODKOVICKÝ PAS“ a  sbírat účastnická 
razítka. Nejaktivnější „cestovatelé“ budou oceněni na Hodkovických slavnostech. Letní 
pasy bude možno získat na Městském úřadě, Městské knihovně, v prodejně Koloběžky 
Hodkovice nebo přímo na místě jednotlivých akcí. V době od 7. 9. do 14. 9. 2016 bude 
možno odevzdat letní pasy k vyhodnocení na Městském úřadě nebo v Městské knihovně.

Přeji krásné léto Helena Řezáčová

PROGRAM
22. 6. St „Den otevřených dveří HASIČI Hodkovice“  

Od 17:00 otevřená hasičárna a možnost prohlédnout si hasičskou techniku.

30. 6 Čt „Stavění z přírodnin“  
15:00 – 17:00 hod. Městský les (u laviček na křižovatce pod lesem „u Vrátilů“).

1. 7. Pá Méďa 2 (komedie USA) letní promítání na terase KáDéčka. 
Začátek 21:30 hod. vstupné 80,- Kč (v ceně nápoje za 50,- Kč).

7. 7. Čt „Míčové hry za školou“ – 16:00 – 18:00 hod. Hřiště za ZŠ.  
Zahrajeme si „hodkovickou pálkovanou“, fotbálek i vybíjenou.

14. 7. Čt „Fotovycházka za krásami města a okolí“  
Sraz všech náruživých fotografů na náměstí v 17:00 h.

21. 7. Čt „Motýlkovské hry a kreslení pro děti i dospělý“  
15:00 – 18:00 hod.  Park v Mlýnské ulici.

28. 7. Čt „Hravé náměstí“ – 15:00 – 18:00 hod. Odpoledne stolních her na náměstí.  
Hrajeme Dámu, Člověče …, pukec, Jožin z …., Z pohádky do… a mnoho dalších.

4. 8. Čt „Překvapení u DPS“ – 15:00 – 18:00 hod.  
Hry a zábava pro malé, velké, mladé i dříve narozené s hudebním překvapením. 
Na závěr (sejdeme se u Domu s pečovatelskou službou)

11. 8. Čt „ukliďme si Městský les“  
Sraz 17:00 hod. na travnatém hřišti za sídlištěm (prosím rukavice s sebou).

12. 8. Pá Čarodějnice (horor USA) letní promítání na terase KáDéčka.  
Začátek ve 21:30 hod. vstupné 80,- Kč (v ceně nápoje za 50,- Kč)

18. 8. Čt „Prázdninový komix“ – Městská knihovna 13:00 – 18:00 hod. 
Přijďte si poskládat své prázdninové zážitky do komixu.

25. 8. Čt „Západ slunce z chaty na Buříně“ – od 18:30 – 21:00 hod.  
Podvečerní vycházka na chatu na Buříně s pozorování západu slunce, opékáním 
buřtů a posezení u ohýnku (zlatá hodina od 19:17 hod., slunce zapadá 19:59 hod.)

1. 9. Čt „Zdatná koloběžka“ – 15:00 – 18:00 hod. Hodkovické náměstí.  
Přijďte si vyzkoušet, co vše zvládnete na koloběžce „překážky, časovka i přezutí “

3. – 6. 9. So – Út „Kinematograf bratří Čadíků aneb rozloučení s létem a prázdninami“  
Letní kino na náměstí. Program bude upřesněn.

16. – 17. 9. Pá – So Hodkovické slavnosti
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