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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři, 

přijměte pozvání na adventní akce pořádané nejen městem Hodkovice, ale i místními spolky. Věříme, 
že si letos užijeme tu správnou adventní náladu.

Dovolte nám popřát všem našim čtenářům klidné vánoční svátky a mnoho radosti v kruhu 
rodinném.

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.

Dagmar Šustová

Jaroslav Cejnar

Eva Thomasová

Jaroslav Volf

Naši jubilanti v prosinci 2022
Harry Belda

Věra Dresslerová

Helena Krsková

V letošním roce jsem si pro Vás 
připravili druhý krásný plecháček. 

Oba motivy můžete zakoupit za 

cenu 120 Kč na podatelně městského 

úřadu a také v neděli 11. 12. od 

16:00 hodin u vánočního stromečku, 

kde Vám do něj nabídneme  

i svařené víno!

PrOdej Plecháčků
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Vážení spoluobčané, milí přátelé, Hodkováci,
až budete mít na stole prosincové vydání kulturního kalendáře, tak našemu náměstí 
již bude vévodit ozdobený a rozsvícený vánoční strom, budeme mít za sebou adventní 
setkání na náměstí a také první ze čtyř adventních koncertů. To vše je jednoznačná 
předzvěst toho, že vánoční svátky a konec roku se nezadržitelně blíží.

SlOVO STArOSTkY

Ve městě finišují rozpracované investiční 
akce, konkrétně ulice Lesní, úprava ploch před 
č.p. 549 a konečně by se měla podařit i demoli-
ce objektu č. ev. 16 v Liberecké ulici. Výstavba 
kanalizace a ČOV v Jílovém se protahuje, nic-
méně se před zimou podařilo dokončit povrch 
na krajské komunikaci a průjezd přes Jílové je 
již bez výrazných omezení.  Činí se také nově 
zvolené zastupitelstvo, která již projednalo ná-
vrh rozpočtu města na rok 2023, který by měl 
být schválen na příštím jednání 14. 12. 2022. 
O tom, kam budeme směřovat investice v příš-
tím roce Vás budu informovat příště.

Ráda bych Vám také předala informace, 
které se týkají základní školy. Někteří z Vás 
možná zaznamenali informaci o konkurzním 
řízení, ve kterém jsme hledali nového ředite-
le, či ředitelku. Konkurzní komise doporučila 
a rada města následně potvrdila, že s účin-
ností od 1. 2. 2023 je do funkce jmenována 

Mgr. Štěpánka Fabiánová. Paní Fabiánové 
přeji hodně pracovního elánu a celému učitel-
skému sboru děkuji za náročnou práci, kterou 
dělají ve prospěch nejen hodkovických dětí. 
Jmenovitě si velké poděkování zaslouží paní 
Ing. Ivana Drozdová, která na sebe vzala vel-
kou odpovědnost a je od 1. 10. 2022 do nástu-
pu nové ředitelky pověřena řízením základní 
školy.

Dovolte mi závěrem mého dnešního pří-
spěvku, abych Vám popřála klidný advent 
a období vánoc. Najděte si čas na rozjímání, 
na chvíle s Vašimi nejbližšími. Moc se těším 
na setkání při některé z  akcí, která město 
a místní spolky v době adventu pořádají. Ka-
lendář je plný k prasknutí, a to je moc fajn. 
Vždyť právě osobní setkání jsou ta nejcen-
nější a tolik nám v minulých letech chyběla.

S úctou Markéta Khauerová, 
starostka města

2. veřejné zasedání

Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou  
se bude konat 14. 12. 2022

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

ZASedáNí ZASTuPiTelSTVA měSTA
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informace z rady a zastupitelstva města

informace z 1. jednání rady města 26. 10. 2022
––  Rada města projednala účast v dražbě pozemku p. č. 2216/2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 
Rada města s účastí v dražbě souhlasí a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

––  Rada města schválila žádost o prodloužení termínu stavby „Demolice objektu č. ev. 16“, podanou 
1. jizerskohorskou stavební společností, s.r.o. do 16.12.2022.

––  Rada města schválila cenovou nabídku na zajištění Technického dozoru stavebníka na stavbu: 
„Zřízení parkovacích stání a stání pro kontejnery u objektu Podlesí 549, Hodkovice nad Mohel-
kou“ podanou B. W., IČ 12807907, Dalešice, 468 02 za cenu 18.000,00 Kč bez DPH. 

––  Rada města schválila Dodatek č. 2 Smlouvy o pronájmu movitého majetku s nájemcem JaMa 
Medical s.r.o., Lesní 474/39, 460 14 Liberec 14. Jedná se o dovybavení ordinace klimatizační 
jednotkou.

––  Rada města schválila Smlouvu o pronájmu movitého majetku s nájemcem Všeobecný lékař s.r.o., 
1. máje 67, 281 63 Kozojedy. Jedná se o dovybavení ordinace klimatizační jednotkou.

––  Rada města projednala zápis z jednání konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/
ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec, příspěvková 
organizace, J. A. Komenského 467, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Na základě doporučení kon-
kurzní komise jmenuje na pracovní místo ředitelky paní Mgr. Štěpánku Fabiánovou, s účinností 
od 01. 02. 2023. 

––  Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (S/0008/2022) zakázky „Hodkovice nad Mo-
helkou, Jílové – kanalizace a ČOV“ o prodloužení termínu v článku IV., odstavec 4. do 10.11.2022.

informace z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva města 3. 11. 2022
––  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí složení slibu člena zastupitelstva města paní Alexandry 
Hrušovské podle § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů.

––  Zastupitelstvo města souhlasí s účastí města v dražbě pozemku p. č. 2216/2 v k. ú. Hodkovice 
nad Mohelkou s tím, že o případné koupi pozemku rozhodne na příštím zasedání zastupitelstva 
města.

informace ze 2. jednání rady města 9. 11. 2022
––  Rada města schválila žádost o prodloužení termínu stavby „Oprava ulice Lesní“, podanou 1. ji-
zerskohorskou stavební společností, s.r.o. do 16.12.2022.

––  Rada města schválila žádost o prodloužení termínu realizace stavby „Úprava zpevněných ploch 
před čp. 549“, podanou Romanem Novotným, IČ 01817191 do 30.11.2022.

––  Rada města schvalila Smlouvu o zprostředkování a zajištění dalších činností mezi městem Hod-
kovice nad Mohelkou a spol. eCENTRE, a.s., IČ 27149862 se sídlem Nemocniční 987/12, Morav-
ská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava pro zprostředkování burzovního nákupu zemního plynu 
pro ZŠ Hodkovice.

––  Rada města schválila úpravu čtenářských poplatků a poplatků za upomínky a služby dle před-
loženého návrhu s účinností od 1.1.2023. 
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––  Rada města neschválila vydávání Kulturního kalendáře pro rok 2023 jako dvouměsíčníku 
a schválila zvýšení jeho ceny z 5,00 Kč na 20,00 Kč.

––  Rada města projednala Žádost SDH Hodkovice o navýšení rozpočtu na rok 2022 o částku 
135.493,00 Kč a předává ji na Odbor ekonomický a správy majetku, neboť žádost nepřísluší 
k jejímu rozhodnutí. 

––  Rada města projednala trasu uložení vedení podzemního optického kabelu spol. CETIN a.s. 
zakázky „0443/22 BTA-A trasa LIJAR – LIHOD_OK“. Rada města vzhledem ke složitosti uložení 
vedení podzemního optického kabelu bude pokračovat v projednávání na příští schůzi RM.

––  Rada města vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna na den 22. 12. 2022 v Základní škole 
T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou. Ředitelské volno je vypsáno z technických a pro-
vozních důvodů.

––  Rada města schválila Smlouvu na provedení veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací 
s Karlem Pítrem, IČ 86689169 dle předloženého návrhu.

––  Rada města projednala pro rok 2022 klíč pro rozdělení získaných finančních prostředků přidě-
lovaných státem ve smyslu Zákona o dani z hazardních her č. 187/2016 Sb. následovně: 35 % 
pro SK Hodkovice, 10 % pro TJ Sokol Hodkovice a 10 % pro RK Motýlek. Pro výpočet finanční 
podpory bude použit výnos na příslušném účtu k 30.11.2022. Rada města předává věc do zastu-
pitelstva města k rozhodnutí.

––  Rada města schválila Smlouvu o dílo se spol. Zeleň-Služby, kom. spol., Pražská 187, 463 42 Hod-
kovice nad Mohelkou, IČ 02545322 na výsadbu dřevin s následnou péčí za předpokládanou cenu 
90.000,00 Kč bez DPH.

informace z 1. zasedání zastupitelstva města 14. 11. 2022
––  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2022. Příjmy v rozpočtové změně jsou 
3 228 342,20 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 3 218 342,20 Kč a změna financování v roz-
počtové změně je -10 000,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 67 481 920,79 Kč, 
výdaje po rozpočtové změně budou 98 273 020,79 Kč a financování po rozpočtové změně bude 
30 791 100, 00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

––  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2023. Příjmy jsou plánovány 
ve výši 70 075 840,00 Kč, výdaje jsou plánovány ve výši 85 896 940,00 Kč a financování je pláno-
váno ve výši 15 821 100,00 Kč. Rozpočet je navrhován jako schodkový a financování je zajištěno 
z ušetřených finančních prostředků z minulých let. Tabulka s návrhem rozpočtu je součástí ma-
teriálů. Zastupitelstvo města souhlasí se sociálním fondem na rok 2023 ve výši 628.000,00 Kč na 
straně příjmů a výdajů. Zastupitelstvo města pověřuje tajemníka zajištěním zveřejnění návrhu 
rozpočtu města na úřední desce k připomínkování.

––  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o podaných rezignacích na členství v kont-
rolním výboru, které podali Petr Kamenský a Jiřina Stappaertsová. Na předsedu kontrolního 
výboru podal rezignaci Karel Kuchta.

––  Zastupitelstvo města schválilo nové složení kontrolního výboru, s účinností od 15. 11. 2022.

–– Předseda kontrolního výboru: Alexandra Hrušovská

–– Členové kontrolního výboru: Karel Kuchta, David Hanus

––  Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo Návrh rozhodnutí o dalším postupu 
pořizování územního plánu Hodkovice nad Mohelkou.
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––  Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohodu o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 46262/IP-12-4014702. Předmětem smlouvy 
je závazek uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Obsahem věcného břemene 
bude právo budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční 
soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to 
pozemek p. č. 82 v k. ú. Záskalí. Předpokládaný obsah omezení nemovitostí věcným břemenem 
činí 2 bm. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve 
výši 2000,00 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

––  Zastupitelstvo města schválilo podání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova 2023, jejich 
vyhlášení připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Žádost bude podána v podprogramu Podpo-
ra obnovy místních komunikací a v podprogramu Rekonstrukce a přestavby veřejných budov za 
podmínky, že budou tyto podprogramy pro rok 2023 otevřeny.

––  Zastupitelstvo města určilo pro rok 2022 klíč pro rozdělení získaných finančních prostředků při-
dělovaných státem ve smyslu Zákona o dani z hazardních her č. 187/2016 Sb. následovně: 35 % 
pro SK Hodkovice, 10 % pro TJ Sokol Hodkovice a 10 % pro RK Motýlek. Pro výpočet finanční 
podpory bude použit výnos na příslušném účtu k 30. 11. 2022.

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

uPOZOrNěNí k VÝVOZu NádOB NA OdPAd

1.  Pro plynulý vývoz nádob je třeba, aby byly nádoby volně přístupné a bylo s nimi možné 
bez problémů manipulovat. Musí být odemčené. Je nutné v den svozu neparkovat 
vozidla před nádobami a na přilehlé komunikaci. Špatně zaparkovaná vozidla brání 
průjezdu popelářských vozů a často i samotnému výsypu nádob.

2.  Do popelnic patří pouze vychladlý popel, ne horký, ani vlažný! To samé platí i pro 
pytle s logem svozové firmy s nosností 20 kg, kam nelze dávat teplý popel a ostré 
předměty.

3.  Při nerespektování těchto opatření hrozí, že popelnice nebudou řádně vyvezeny.

4.  Nádoby jsou vyváženy podle svozového kalendáře a  svozový den je  
od 0:00 hod. do 24:00 hod.

Rada města schválila od ledna 2023 navýšení ceny  
za náš kulturní kalendář na 20 Kč.

Cena je navyšována z důvodu zvýšení nákladů na tisk.

Kulturní kalendář bude vydán vždy do 5. dne v měsíci.

iNFOrmAce PrO čTeNáŘe
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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
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VYSÍLÁME Z JEŠTĚDU 
V LEPŠÍ DIGITÁLNÍ 
KVALITĚ
DAB+ kanál 12C | CRo-LIBEREC | liberec.rozhlas.cz

DIGITÁLNÍ  rádio DAB+
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Betlémské
světlo
Betlémské
světlo

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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Betlémské
světlo

A5 A5 1/2 A5 1/4 BAREVNÁ

Základ 300 Kč 150 Kč 100 Kč 600 Kč

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

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

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

CENÍK INZERCE V KULTURNÍM KALEDNÁŘI platný od 1. 2. 2021



kiNO – PrOSiNec 2022 
hOdkOVice NAd mOhelkOu

Pátek 2. prosince v 18.30 hodin

GrANd PriX
Když Emil v  televizní soutěži vyhraje vstupenky na Velkou cenu Formule 1, 

nezbývá mu nic jiného než požádat bratrance Romana, aby jej tam zavezl. Neumí 

totiž řídit. Ani jeden z nich ještě netuší, že se na ně nabalí místní magnet na 

problémy Romanův kamarád z  vězení Štětka (Štěpán Kozub). Česká komedie. 

Přístupno od 12 let. Délka 107 minut. Vstupné 120 Kč.

Pátek 9. prosince v 17.30 hodin

mimONi 2: PAdOuch PŘicháZí
Ve filmu Mimoni 2: Padouch přichází se konečně dozvíme, jak došlo 

k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua. Animovaná komedie 

USA. Délka 88 minut. Vstupné 100 Kč.

PŘEDSÁLÍ KINA – LETNÍ TÁBORY 2022

VÝSTAVA FOTOGrAFií Z leTNích TáBOrů 
mONrOe A SVišTi Ze SkAl

RADoStNé VáNocE 

A HoDNě SPoKoJENoStI V NoVéM RocE 

PŘEJÍ ZAMěStNANcI KINA 

PF 2023



13Kulturní kalendář 13

GrANd PriX
Komedie, road movie, Česko, 107 minut

Filmová komedie režiséra Jana Pru-
šinovského (Most!, Okresní přebor) 
vypráví o dvou bratrancích milujících 
auta a jednom kriminálníkovi, který 
je zase rád krade. Roman (Kryštof 
Hádek) vede pofidérní autobazar na 
okraji města, má tři děti, živelnou 
manželku (Anna Kameníková) a pije. 
Emil (Robin Ferro), fanatický milov-
ník pořádku, si piplá svou autodílnu v centru, za kterou stojí jeho největší chlouba: maketa 
Formule 1. Když Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky na Velkou cenu Formule 1, nezbývá 
mu nic jiného než požádat bratrance Romana, aby jej tam zavezl. Neumí totiž řídit. Ani jeden 
z nich ještě netuší, že se na ně nabalí místní magnet na problémy, vrchní dodavatel kradených 
aut a Romanův kamarád z vězení Štětka (Štěpán Kozub). Nevhodné do 12 let. (Falcon) 

Uvedeme v našem kině v pátek 2. prosince v 18.30 hodin.

mimONi 2: PAdOuch PŘicháZí
Animovaná komedie, USA, 88 minut

Film Mimoni: Padouch přichází je ko-
medie plná akce, šílených nápadů, na-
kažlivého humoru a důležitých lekcí 
na téma pravé přátelství. Předchozí 
díl vidělo v českých kinech neuvěřitel-
ných 850 tisíc diváků, a pokud k nim 
přičteme výsledky tří filmů uvedených 
pod značkou Já, padouch, blížíme se ke 
dvěma miliónům lidí, kteří se s Gruem 
a jeho žlutými mimoňskými kamarády 
už potkali v kině. (cinemArt) 

Uvedeme v našem kině v pátek 9. prosince v 17.30 hodin.

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT



14 Kulturní kalendář

BESEDA S ING.BESEDA S ING.  JAROSLAVEM EGERTEMJAROSLAVEM EGERTEM  

OO  PIVOVARECH PIVOVARECH 

VV  HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU, HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU, 

V ČESKÉM DUBU A NA MALÉM ROHOZCIV ČESKÉM DUBU A NA MALÉM ROHOZCI

čtvrtek 8. prosince 2022čtvrtek 8. prosince 2022
od 17:30 hodinod 17:30 hodin
salónek restaurace Na koupalištisalónek restaurace Na koupališti

Spolek rodáků a přátel HodkovicSpolek rodáků a přátel Hodkovic
a Město Hodkovice nad Mohelkou

Vás zvou na besedu a představení nové knihy

PIVOVARY ČESKÉHO RÁJEPIVOVARY ČESKÉHO RÁJE
HISTORIE A SOUČASNOSTHISTORIE A SOUČASNOST

Kniha na 330 stranách popisuje historii třinácti pivovarů (včetně hodkovických).

Zahrnuje velké množství fotografií, perokreseb a unikátních materiálů.

Po přednášce bude možnost zakoupení knihy s podpisem autora.

Cena knihy je 700 Kč.

h t t p s : / / p r a t e l e - h o d k o v i c . c z
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mohutná budova hodkovického pivovaru stojící v  údolí mohelky připomíná, že 
i u nás se kdysi vařilo pivo, a to ve velkém. je tomu ale už dávno.

hodkovický pivovar v nové knize

Téměř celé jedno století uběhlo od doby, 
kdy povozy rozvezly poslední sudy zlatavého 
moku ze zdejšího pivovaru do hostinců v oko-
lí. Historie hodkovického pivovaru je dlouhá 
téměř pět století. Pivovar ale dříve stával na 
druhém břehu Mohelky, blíže ke středu měs-
ta. V pamětní knize Hodkovic se o pivovaru 
můžeme dočíst některé zajímavosti. 

Například, že pivovar přečkal spolu s kos-
telem a farou největší požár města v roce 
1806. Daleko více informací o hodkovickém 
pivovaru ale najdeme v nové knize PIVOVARY 
ČESKÉHO RÁJE – historie a současnost. Autor 
ing. Jaroslav Egert z nedalekých Kacanov na 

knize pracoval řadu let a zařadil do ní povídá-
ní o celkem třinácti pivovarech v našem oko-
lí. Například o pivovaru na Malém Rohozci, 
který má také spojitost s Hodkovicemi, protože 
ho kdysi založil hodkovický rodák. Kniha ob-
sahuje i mnoho zajímavostí z počátků pivovar-
nictví v Čechách i ve světě. 

A právě autor knihy pan Egert přijede 
8. prosince do Hodkovic vyprávět o své knize 
a především o pivovarech v Hodkovicích i okolí. 

Přednášku pořádá Spolek rodáků a přátel 
Hodkovic a město Hodkovice.

Jaroslav Čermák
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

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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Ohlédnutí za rokem 2022
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V úterý 1. listopadu se již tradičně konal NOčNí POchOd.

NOčNí POchOd

Před pátou hodinou se prostor před budo-
vou školy začal plnit menšími i většími stra-
šidly. O hezké a originální masky kostlivců, 
duchů, dýní a spoustu dalších masek nebyla 
nouze. Atmosféru nočního pochodu doplňo-
valy a rozsvítily lampiony a krásně vyřezané 
dýně, které děti přinesly.

V pět hodin se vydali první návštěvníci na 
trasu, během které plnili různé úkoly, překo-
návali strach a odvahu. I když došlo na něja-
kou tu slzičku, děti byly statečné a v cíli na ně 
čekala sladká odměna.

Děkujeme za hojnou účast strašidel a jejich 
doprovodů.
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VÝSledkY Oddílu kOPANÉ Sk hOdkOVice NAd mOhelkOu

Přehled výsledků po konci podzimní části se-
zóny pro týmy dospělých, dorostu a žáků je 
představen v tabulkách.

Výjimkou jsou obě mužstva přípravek, ta totiž 
hrají turnajovým způsobem. 

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

Sledujte nástěnky fotbalového oddílu v Libe-
recké ulici a u fotbalového hřiště, zde budete 
informování o dění fotbalového oddílu.

Děkujeme, že jste přišli v pod-
zimní části sezóny povzbudit 
naše fotbalisty. Vážíme si toho.

František Nejedlo

Fotbalových soutěží se v sezóně 2022 / 2023 v podzimní části zúčastnilo sedm mužstev. 

muži A – 1 B západ pod. 2021

kluB Z V r P Skóre Body
1. TJ Sokol Ruprechtice 14 10 1 3 46:24 31
2. TJ Jestřebí 14 10 0 4 61:28 30
3. SK Hodkovice n.M. 14 10 0 4 56:24 30
4. VTJ RAPID Liberec 14 9 2 3 42:27 29
5. FC Kamenice 14 8 3 3 45:21 27
6. TJ Dubnice 14 7 0 7 37:38 21
7. Tatran Jablonné v P. 14 6 2 6 29:29 20
8. SLOVAN Hrádek B 14 5 3 6 22:19 18
9. TJ Vratislavice n.N. 14 5 3 6 29:38 18
10. TJ Doksy 14 5 2 7 37:30 17
11. SK Jilemnice 14 5 1 8 29:34 16
12. FK - Cvikov 14 4 1 9 27:71 13
13. AFK Nové Město p.S. 14 3 2 9 31:51 11
14. SK Skalice B 14 1 0 13 18:75 3

Výsledky podzimu

Hodkovice - Jílemnice 3 : 0
Hodkovice - Nové Město 6 : 1
Rapid - Hodkovice 0 : 2 
Hodkovice - Jablonné 5 : 1
Hrádek B - Hodkovice 0 : 1
Hodkovice - Vratislavice 8 : 2
Kamenice - Hodkovice 6 : 1

Hodkovice - Cvikov 13 : 0
Skalice B - Hodkovice 2 : 6
Hodkovice - Jestřebí 2 : 1
Doksy - Hodkovice 0 : 2
Hodkovice - Ruprechtice 2 : 4
Dubnice - Hodkovice 4 : 3
Jilemnice - Hodkovice 3 : 2
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muži B – Okresní přebor podzim 2022

kluB Z V r P Skóre Body
1. SK Zásada 14 13 1 0 64:15 40
2. FK Železný Brod B 14 12 0 2 65:15 36
3. SK Jenišovice 14 8 0 6 48:30 24
4. Sokol Plavy B 14 8 0 6 45:36 24
5. FK Jiskra Mšeno B 14 6 3 5 38:33 21
6. Sokol Držkov B 14 6 3 5 31:32 21
7. SK Malá Skála 14 7 0 7 33:42 21
8. FK KOVO z.s. 14 6 0 8 33:40 18
9. Spartak Smržovka B 14 6 0 8 27:35 18
10. SK Hodkovice B 14 5 2 7 33:38 17
11. Sokol Kokonín 14 5 1 8 32:54 16
12. TJ Nová Ves n.N. 14 3 3 8 32:45 12
13. Jiskra Josefův Důl 14 3 2 9 25:48 11
14. TJ Lučany n.N B 14 2 1 11 23:66 7

Výsledky podzimu

Hodkovice B - Kokonín 1 : 6
Josefův Důl - Hodkovice B 0 : 2
Hodkovice B - Nová Ves 2 : 2
Hodkovice B - Železný Brod B 1 : 3
Smržovka B - Hodkovice B 0 : 2
Hodkovice B - Držkov B 2 : 2
Lučany B - Hodkovice B 2 : 8

Plavy B - Hodkovice B 3 : 2
Hodkovice B - Kovo 2 : 0
Malá Skála - Hodkovice B 3 : 2
Hodkovice B - Jenišovice 1 : 5
Mšeno B - Hodkovice B 2 : 0
Hodkovice B - Zásada 1 : 8
Kokonín - Hodkovice B 2 : 7
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mladší žáci – krajská 1A třída pod. 2022

kluB Z V r P Skóre Body
1. FK Turnov 10 8 0 2 62:24 24
2. SK Hodkovice n. M. 10 6 3 1 41:12 21
3. FA Jablonec 10 5 2 3 49:27 17
4. FK Železný Brod 10 3 1 6 35:41 10
5. SK Jilemnice 10 2 2 6 34:41 8
6. SK Semily 10 1 2 7 17:93 5

Výsledky podzimu

Hodkovice - Jablonec   10 : 0
Turnov - Hodkovice 4 : 2
Železný Brod - Hodkovice 0 : 2 
Semily - Hodkovice 2 : 2
Hodkovice - Jílemnice 1 : 1

Jablonec - Hodkovice 1 : 3
Hodkovice - Turnov 7 : 2
Jílemnice - Hodkovice 1 : 4
Hodkovice - Semily 10 : 0
Hodkovice - Železný Brod 1 : 1

Starší žáci – Okresní přebor pod. 2022

kluB Z V r P Skóre Body
1. Mšeno Jbc/Lučany 12 10 2 0 43:7 32
2. Vratislavice nad Nisou 12 9 0 3 45:17 27
3. Stráž nad Nisou 12 8 1 3 44:18 25
4. Bílý Kostel nad Nisou 11 7 2 2 54:17 23
5. MFK Podještědí 12 5 1 6 33:49 16
6. Hejnice 12 5 0 7 42:45 15
7. Velké Hamry 12 5 0 7 26:41 15
8. Hodkovice/ Kokonín 12 4 1 7 34:32 13
9. FCS Liberec dívky 12 4 1 7 31:41 13
10. Frýdlant 11 3 2 6 18:31 11
11. FA Jablonec dívky 12 0 0 12 12:84 0

Výsledky podzimu

Hodkovice - Stráž 2 : 4
Hodkovice - Liberec dívky 1 : 9
Mšeno Jablonec - Hodkovice 1 : 0 
Hodkovice - Hejnice 6 : 3
Jablonec dívky - Hodkovice 0 : 10
Velké Hamry - Hodkovice 6 : 0

Hodkovice - Bílý Kostel 0 : 5
Frýdlant - Hodkovice 2 : 2
Hodkovice - Podještědí 2 : 0
Vratislavice - Hodkovice 6 : 1
Hodkovice - Vratislavice 1 : 2
Stráž - Hodkovice 2 : 1
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mladší dorost – krajský přebor pod. 2022

kluB Z V r P Skóre Body
1. FK Turnov 12 9 2 1 45:19 29
2. FA Jablonec/Ž.Brod 12 9 1 2 51:24 28
3. FK Krásná Studánka 12 8 3 1 42:19 27
4. FC Nový Bor 12 6 1 5 63:34 19
5. Slovan Frýdlant 12 5 2 5 35:39 17
6. SK Hodkovice n. M. 12 5 0 7 33:35 15
7. TJ Sokol Doubí 12 5 0 7 31:38 15
8. TJ Sokol Ruprechtice 12 4 0 8 29:33 12
9. TJ JISKRA Višňová 12 2 3 7 22:44 9
10. TJ Slovan Vesec 12 1 0 11 15:81 3

Výsledky podzimu

Krásná Studánka - Hodkovice 3 : 0
Hodkovice - Nový Bor 5 : 1
FA Jablonec- Hodkovice 7 : 2 
Hodkovice - Ruprechtice 3 : 0
Turnov - Hodkovice 4 : 2
Hodkovice - Višňová 1 : 3

Frýdlant - Hodkovice 4 : 0
Doubí - Hodkovice 6 : 3
Vesec - Hodkovice 2 : 6
Hodkovice - Vesec 4 : 2
Hodkovice - Doubí 5 : 2
Hodkovice- Kr. Studánka 1 : 3

Zápasem fotbalových hodkovických pardálů se s bohatou kariérou rozloučil bývalý 
dlouholetý hráč hodkovic jirka mejstřík.

Fotbalové loučení

Symbolicky ukončil své fotbalové působe-
ní v 11. minutě 11. ročníku utkání Hodkovic-
kých

pardálů. Byl jedním z několika hráčů, kteří 
hráli ve všech dosavadních ročnících. Na pa-
mátku dostal míč s podpisy zúčastněných hrá-
čů, pamětní list a doprovodil jej i zasloužený 
potlesk za jeho práci pro hodkovický fotbal.

Jirka začínal s fotbalem v 6 letech za žáky 
Slovanu Liberec, za ten si zahrál i dorostenec-
kou ligu.

Na vojně měl možnost si zahrát divizi za 
Slavoj Čáslav a po návratu z vojny hrál opět za 

Slovan Liberec v B mužstvu. Před přestupem 
do Hodkovic hrál ještě 1. B třídu za Ruprech-
tice. V Hodkovicích pomohl svými výkony 
vybojovat v r. 1973 historický postup do 1. B 
třídy. 

Podílel se i na zakládání hodkovického no-
hejbalu.

Do dalších let přejeme Jirkovi mnoho zdra-
ví, sil a optimismu. Doufáme, že bude nadále 
podporovat hodkovický fotbal a přijde se podí-
vat na zápasy.

Jirko, děkujeme.
František Nejedlo
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Vážení čtenáři od ledna 2023 se mění poplatky v městské knihovně.

Poplatky v městské knihovně

Poplatek na 1 rok
Děti: 80 Kč
Senioři: 100 Kč
Dospělí: 120 Kč
Rodinná průkazka: 200 Kč

1. upomínka za: 0 Kč
2. upomínka za: 30 Kč
3. upomínka za: 50 Kč
4. upomínka za: 70 Kč
5. upomínka za: 100 Kč 

Jednorázová výpůjčka: 
 z 30 Kč na 40 – 50 Kč.

Laminace A4: 50 kč.
Duplikát legitimace: 30 Kč. 

V termínu od 20. 12. bude knihovna až 
do konce roku 2022 uzavřena.

Poslední výpůjční den bude tedy pon-
dělí 19. 12.

Přijďte si pro vánoční čtení. Těšit se na 
Vás budeme v novém roce 2023.

Zároveň bychom rády našim čtenářům 
poděkovaly za přízeň a podporu v roce le-
tošním a do nového roku jim všem popřály 
mnoho dobrodružství, lásky a smíchu, ne-
jen na stránkách knih.

Klára Bínová, Naďa Burianová

ZměNY Ve VÝPůjčNí dOBě

20. – 31. 12.
ZAVŘeNO 

městská knihovna
hodkovice nad mohelkou



27Kulturní kalendář 27

Novinky v knihovně
kabát a kabelka 
Marka Míková

Lyricko-epické pohádkové podobenství o lásce 
dvou obyčejných věcí, ve které se zrcadlí i nej-
důležitější cit lidí. Autorka se svou typickou 
hravostí s jazykem a lehkostí rozehrává příběh 
opotřebovaného kabátu a růžové kabelky v uli-
cích Prahy, kde je sychravo a celkově nevlíd-
no nejen kvůli počasí, ale i kvůli nouzovému 
stavu. 

Ačkoliv musely být právě uzavřeny všechny 
obchody, restaurace a knihovny, tak ti dva – 
kabát a kabelka mají myšlenky jen jeden pro 
druhého. A přitom, než se spolu opět setkají 
tváří v tvář, stihnou pomoci mnoha lidem i zví-
řatům. Krátké kapitoly, které jsou adresovány 
všem čtenářům bez rozdílu věku, střízlivě dopl-
ňují ilustrace s typickým rukopisem.

Sidonie: komiksový román  
Tereza Srbová, Petra Josefína Stibitzová

Komiksový portrét Sidonie Nádherné, známé 
šlechtičny a majitelky Vrchotových Janovic. 
Baronku Sidonii Nádhernou (1885–1950) si 
historie pamatuje jako múzu, kterou na zám-
ku Vrchotovy Janovice pravidelně navštěvovali 
Rainer Maria Rilke a Karl Kraus. Prostřednic-
tvím čtyř kapitol o vztazích k nejdůležitějším 
mužům jejího života však objevujeme ještě 
jinou osobnost. Sidonie byla nejen vnímavou 
a vzdělanou femme fatale, ale také silnou 
a emancipovanou ženou s bohatým vnitřním 
světem. Milovala umění, cestování a přírodu, 
byla jednou z prvních ekoložek i držitelek ři-
dičského průkazu u nás. Ve svých dopisech 
a denících komentuje dramatické zvraty 
20. století i marnou snahu o záchranu rodin-
ného dědictví.
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Vánoce v Hodkovicích a okolí
I v prosincovém článku pokračujeme v objevování starých tradic. Tentokrát se podíváme, 
jaké zvyky se v Hodkovicích a okolí pojily k Vánocům.

Vánoce jsou významným křesťanským 
svátkem. Jejich hlavní den, kdy si připomínáme 
narození Ježíše Krista, připadá na 25. prosince 
(tzv. Boží hod vánoční). Oslava však začíná již ve-
čer 24. prosince – tak, jak se ve starých dobách 
počítal začátek dne. Vánoční období pak trvá do 
neděle následující po 6. lednu, kdy se slaví svá-
tek Zjevení Páně. Ještě před rokem 1965 jej však 
katolická církev počítala až do 2. února (svátku 
Uvedení Páně do chrámu, neboli Hromnic).

Svátečním dnům přechází čtyři týdny ad-
ventu, který je od 6. století časem očekávání 
příchodu Spasitele. Štědrý den je posledním ad-
ventním dnem, takže na něj může připadnout 
i čtvrtá adventní neděle. Mimochodem, byl to 
běžný pracovní den a v naší zemi byl uzáko-
něn jako den pracovního volna až v roce 1990 
a státním svátkem se stal až v roce 2000.

Advent by měl být obdobím půstu, tj. stříd-
mosti v jídle, pití i v zábavě. Do dnešních dob se 
nám půst zachoval v podobě zlatého prasátka, 
které prý uvidí každý, kdo vydrží po celý Štědrý 
den bez jídla. Tato pověra vychází ještě z před-
křesťanských dob, kdy byly zlato i vepř symbo-
lem slunce, štěstí a úspěchu. A souvisí také se 
zimním slunovratem, který připadá na 21. pro-
sinec. Den, kdy se slavilo znovuzrození slunce 
a naděje, že se světlo, teplo a život vrátí.

Staré pohanské zvyky si lidé uchovali na-
vzdory působení církve až do současnosti. 
Štědrý den patřil mezi nejvýznamnější dny pro 
věštění budoucnosti. Lidé sledovali počasí, aby 
viděli, jaký bude příští rok. Byla-li obloha cestou 
na jitřní mši jasná, hojná úroda byla jistá. Další 
pranostika říkala, že světlé (zasněžené) Vánoce 
znamenají tmavé stodoly (plné úrody) a naopak. 
Kdo chtěl po celý rok zůstat zdravý, šel se brzy 
ráno umýt čerstvou vodou ke studni nebo k po-
toku. Svobodná děvčata kontrolovala větvičky 
„barborky“, zda vykvetly a budou se vdávat.

Hospodáři si uvědomovali svou závislost na 
hospodářství, a proto všem v tento den přilep-
šovali – dobytku dávali větší a lepší porce, aby 
byl při síle a krávy dobře dojily; drůbeži sypali 
do obruče, aby nezanášela; psům a kohoutům 
dávali česnek, aby byli zlí; ovocnými stromy 
třásli nebo je ovazovali slámou, aby dobře plo-
dily.

K rodinným tradicím patřila na Štědrý den 
návštěva hřbitova jako projev úcty k předkům. 
Někde se již nesmělo doma uklízet, aby se ne-
vymetly navracející se duše. Při večeři bývaly 
na stole rozsvíceny svíčky za zemřelé členy ro-
diny. V domech i chlévech se zavěšovalo chvojí 
zdobené mašlemi na ochranu před zlými duchy.

Štědrovečerní stůl byl pokryt vyběleným 
plátnem, které se pak na jaře použilo jako 
plachta na osivo (tzv. rozsívka) – to aby kroupy 
nepotloukly úrodu. Nesměla zde chybět žádná 
plodina, která se v hospodářství v daném roce 
urodila. Pod talíře se schovávaly drobné mince, 
aby byl v příštím roce dostatek peněz. U stolu 
měl být sudý počet osob, proto se občas prostí-
ralo i „pro zbloudilého pocestného“.

Před večeří se všichni oblékli do slavnost-
ních nedělních šatů, s východem první hvěz-
dy zasedli ke stolu, pomodlili se a poděkovali 
Bohu. Pak již přišlo na řadu jídlo a i v chudých 
chalupách jej bylo hojněji než v obyčejné dny. 
Říkalo se, že čím víc chodů, tím víc mandelů na 
poli. Běžně se podávalo sedmero nebo devatero 
chodů, v německých rodinách zvané „Siebener-
lei“ či „Neunerlei“. Konkrétní jídelníček se lišil 
podle rodin a jejich možností.

Hodkovický rodák Richard Eichler ve svých 
vzpomínkách na předválečné Vánoce v knize 
Liebenau im Sudetenland napsal: „Jednoho dne 
se splní dlouho očekávaná dětská touha. Štěd-
rovečerní večeře trvá příliš dlouho se svými 
sedmi chody, z nichž si ještě pamatuji: klobá-
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sa s bramborovým salátem, pečeně s jáhlovou 
kaší, kapr, makové mléko, štóla a punč.“

Jiný pamětník z Liberce, Rudolf Tugemann 
v knize Jeschkenfibel, popisuje: „Večer se podáva-
lo devět druhů jídel; včetně švestkové omáčky, 
jáhlové kaše, makového mléka atd. Až nakonec 
se nakrojila štóla.“

Webová stránka Úřadu vlády ČR uvádí 
v článku Vánoce Německé menšiny aneb o histo-
rii adventního věnce: „Na Liberecku se v němec-
kých rodinách po přísném půstu podávala ve-
čeře mezi 5 a 6 hodinou odpolední. Nezbytná 
byla rybí polévka, ryba na černo Schwarzfisch 
se zelím a knedlíky, pečená ryba s kompotem 
a mléčná polévka s mákem tzv. makové mléko. 
V bohatších rodinách se zabíjelo i prase a obda-
rovávali se chudší příbuzní. Velmi oblíbeným 
vánočním jídlem byly bílé klobásy i bramboro-
vý salát, pečená husa nebo kachna. Z cukroví 
jsou nejvíce známé perníčky a placičky z oře-
chů a kandovaného ovoce polité čokoládou.“

Štědrovečerní večeři v českém Podještědí 
popsala Karolina Světlá ve Vesnickém románu: 
„Místo odpovědi počala Sylva nosit večeři na 
stůl. Nejdříve houbovou polívku, pak onen ja-
helník, který by se byl její vinou hnedle v trou-
bě chytil, pak vdolky se sýrem, hrách a konečně 
„mákové mléko“. Nato se nakrojily štědrovnice, 
loupaly jablka, louskaly ořechy.“

Sborník okresu železnobrodského v článku 
Františka Kinského z roku 1925 uvádí: „Večeře 
bývala na venkově následující: houbová polév-
ka, rýžovník, houbovník, kaše, jablka, ořechy, 
křížaly atd.“

Vánoce v Turnově koncem 19. století při-
blížil Jan Pácal v Pojizerských listech: „Tenkrát 
bylo v Turnově více chudo a Turnov sám nebyl 
městem bohatým a tak ty ryby se smažily jen 
v rodinách zámožných. Také se jich v Turno-
vě tolik nenabízelo. Byly prodávány ponejvíce 
v klášteře, kde je dostávali z panství. Také ale 
i sušenou tresku tam bylo možno koupit a ta 
postačila těm méně zámožným. Chudí se spoko-
jili hrachovou polévkou, jahelníkem; ten dneš-
ní děti vůbec neznají. Byly to z polovice jáhly 
a z polovice rýže s velkými hrozinkami, vaře-
né v mléce a pak pečené. Pak „štrudl" nechyběl 

snad nikde a kde měli sušené houby i „kubu" si 
dovolili. Pro muže a otce dal kupec k „Ježíšku" 
lahvičku punčoviny, ostatní pak zapili čajem 
a zakousli vánočkou.“

S postupem doby se vyvíjela i hlavní jídla 
štědrovečerní večeře. Zpočátku je tvořily pokr-
my z obilovin a luštěnin. Až koncem 19. století 
se rozšířil kapr a rybí polévky. Ve 20. století při-
byly bílé klobásy s bramborovým salátem a po 
2. sv. válce klasické řízky. Mimochodem, vánoč-
ní cukroví je také relativně moderní záležitost. 
V zámožnějších rodinách se objevilo koncem 
19. století a na venkově se rozšířilo až po 1. sv. 
válce. Odedávna se totiž sladilo medem, třtino-
vý cukr byl luxusní komoditou a řepné cukro-
varnictví se teprve rozvíjelo.

Na závěr se krájela jablka a louskaly ořechy. 
Slupka z oloupaného jablka, kterou děvče pře-
hodilo přes hlavu, prý na zemi utvořila počá-
teční písmeno jména jejího nastávajícího. Nad 
jadřincem rozkrojeného jablka se debatovalo, 
co ukazuje. Hvězda znamenala štěstí. Bílé jádro 
ořechu věstilo zdraví, ale kdo jej měl zkažený 
nebo prázdný, měl si dát příští rok pozor, proto-
že mu hrozilo neštěstí.

Po večeři se zbytky jídla odnášely zvířectvu, 
ovocným stromům, studánce a alespoň drobky 
se vhodily do ohně v kamnech. A konečně na-
stal ten okamžik, na který se děti nedočkavě 
těšily.

Ve většině rodin ve zdejším okolí, nosil Je-
žíšek dárky 24. prosince večer. Jen málo bylo 
takových, kde naděloval až v noci na Boží hod 
vánoční. V německy hovořících rodinách vy-
tvářelo tajuplnou atmosféru též ohlašování 
Ježíška už několik dní dopředu – do místnosti, 
kde si děti hrály, rodiče nečekaně škvírou mezi 
dveřmi vhazovali ořechy a jablka se slovy „pří-
jde Ježíšek!“.

 Lidé si kdysi dávali jen drobné dárky. Ti 
nejchudší třeba jen ovoce, ořechy a vánočku. 
Ale kdo mohl, ten dětem něco vyrobil, tatínko-
vé vyřezali hračky ze dřeva a maminky něco 
ušily nebo upletly. Dokud nebyl rozšířený vá-
noční stromeček, položil Ježíšek dárky přes noc 
ve světnici pod betlém. Někde chodil Ježíšek 
osobně, podobně jako dnes chodí Mikuláš – 
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postava zahalená v bílém plátně držící metlu 
a pokládající dětem otázky z náboženství. Li-
dově se mu říkalo „Kristydle“, „Kristyndlík“ či 
„Christkindl“.

Čas před odchodem na půlnoční mši si lidé 
krátili předvídáním budoucnosti a různými 
hrami v kostky nebo karty. Někde chodily děti 
na koledu a obecní pasák či ponocný vytrubo-
val vánoční písně.

Oblíbené bylo lití olova a pouštění svíček 
v ořechových skořápkách. Mládež házela za 
sebe střevícem, protože ten, komu se obrátí 
špičkou ke dveřím, půjde do světa. Svobodné 
dívky již podle „barborky“ věděly, zda se vdají, 
a nyní se mohly dozvědět za koho. Proto po-
slouchaly, odkud zaštěká pes, a o půlnoci, když 
se rozezněly kostelní zvony, mohly spatřit jeho 
tvář ve vodní hladině.

Jak vidíte, vánoční svátky byly pro naše 
předky protkané posvátnými a magickými oka-
mžiky. Byla to jedna z mála příležitostí, kdy si 
mohli odpočinout od namáhavé práce. Časy se 
však mění a staré zvyky udržované po staletí 
mizí, či ztrácejí souvislosti.

Vážení přátelé Hodkovic, letos si náš spolek 
připomenul 60 let od založení našeho před-
chůdce „Aktivu památkové péče a ochrany pří-
rody“. Bylo to více než půlstoletí péče o hodko-
vické památky a snahy o jejich zachování pro 
další generace. Pokud se Vám naše práce líbí, 

přijďte si 17. prosince popovídat a zazpívat na 
tradiční adventní cestu kolem kapliček.

Těšíme se na Vás a přejeme Vám pohodové 
dny všední i sváteční.

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

E-mail: rodaci@pratele-hodkovic.cz
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Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů 
a spotřebičů paliv jsou pro fyzické osoby, podni-
kající fyzické osoby i pro právnické osoby obsa-
ženy v ustanovení § 43 - 47 zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně a vyhlášce č. 34/2016 Sb., 
o čištění kontrole a revizi spalinové cesty. V sou-
ladu s uvedeným nařízením si každý musí po-
čínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu 
– spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo 
ke vzniku požáru, kdy „provoz spalinové cesty se 
považuje se vyhovující z hlediska ochrany zdraví, ži-
vota nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola 
a revize spalinové cesty provádí způsobem podle zá-
kona o požární ochraně“.

Kontrola a čištění spalinové cesty se prová-
dí ve stanovených lhůtách, které jsou závislé na 
druhu paliva a výkonu připojeného spotřebiče. 
Svépomocí lze provést pouze čištění spalinové 
cesty, k níž je připojen spotřebič o výkonu do 50 
kW včetně. Kontrolu spalinové cesty však může 
provést jen kominík. O provedené kontrole spali-
nové cesty musí kominík vyhotovit Zprávu o pro-
vedení čištění a kontrole spalinové cesty. Pokud 
čištění prováděla svépomocí podnikající fyzická 
osoba nebo právnická osoba, musí o tomto čištění 
učinit písemný záznam.

Revizi smí provádět jen držitel profesní kvali-
fikace kominík – revizní technik spalinové cesty. 
Zda má dotyčná osoba příslušnou kvalifikaci si 
lze ověřit na stránkách MV GŘ HZS ČR: https://
aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-
-cest/. O výsledku revize vyhotoví Zprávu o revizi 
spalinové cesty, jejíž nedílnou součástí je Technic-
ký protokol revize spalinové cesty. Revize musí 
být provedena vždy před uvedením nové spali-
nové cesty do provozu nebo po každé stavební 
úpravě komínu, při změně druhu paliva připoje-
ného spotřebiče, před připojením spotřebiče paliv 

do nepoužívané spalinové cesty, před výměnou 
nebo novou instalací spotřebiče paliv (výjimka 
uvedena ve vyhlášce), po komínovém požáru, při 
vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzni-
ku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Lhůty k provedení čištění a kontroly jsou uve-
deny v příloze č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čiš-
tění, kontrole a revizi spalinové cesty: https://
www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revize-
-spalinovych-cest.aspx

A nakonec pár praktických informací. Za 
samotnou kontrolu komína zaplatíte zhruba 
500,- až 1000,- korun. Pokud pravidelné kontro-
ly či revizi komínu zanedbáváte, porušujete tím 
zákon o požární ochraně a dopouštíte se přestup-
ku. Pokud Vás správní orgán vyzve k předložení 
Zprávy o provedení čištění a kontrole spalinové 
cesty a Vy pravidelnou kontrolu neprovádíte, mů-
žete dostat pokutu za nesplnění zákonem dané 
povinnosti. Pokuta bývá zpravidla vyšší než část-
ka za provedenou kontrolu kominíkem. Závaž-
nější problém však nastává ve chvíli, kdy dojde 
k požáru sazí v komíně a k následnému rozšíření 
na konstrukci stavby. Nejen, že zaplatíte pokutu 
za nesplnění zákonných povinností, ale pokud 
v takovém případě pojišťovna zjistí, že komín ne-
měl platnou revizi a nebyly pravidelně prováděny 
kontroly, neposkytne Vám tak následně pojistné 
plnění, nebo bude plnění krátit.

Nezapomeňte, prevence je řešení, které se vyplatí!
autor: kpt. PhDr. tomáš Beneš,   

plk. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

hASiči rAdí OBčANům
Topná sezóna začala, nezapomeňme na vyčištění komína!

Topná sezóna začala. Pamatujte, že pokud jste si ještě nenechali vyčistit komín, tak je nejvyšší čas 
sehnat si kominíka. Pozvat bychom si ho měli v každém případě po dokončení stavby nebo při zapojení 
nového spotřebiče do komínového tělesa, než poprvé zatopíme, tak aby nám provedl revizi.
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mateřská škola
hodkovice nad mohelkou

Podlesí č. 560, okres liberec, 
příspěvková organizace

Děkuji mnohokrát zřizovateli za zájem o mateřskou školu. Hovoříme o potřebnostech, sta-
rostech i potěšení z práce.

Díky našemu zřizovateli městu Hodkovice nad Mohelkou v čele s paní starostkou Ing. Mar-
kétou Khauerovou, místostarostkou Mgr. Helenou Řezáčovou a spoluprací celého týmu, se 
může díky finanční podpoře z rozpočtu naše mateřská škola pyšnit novými herními prvky, 
novou knihovnou plnou knih pro děti, rodiče i personál, vybavením ITC technikou a programy 

Milé děti, vážení rodiče, zřizovateli, zaměstnanci MŠ a přátelé školy,

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

čas porozumění a harmonie.

Přejeme vám všem i vašim blízkým příjemné
prožití těch nejkrásnějších svátků,

v novém roce ať zdraví, štěstí, láska
a spokojenost tvoří pevné pouto.

Přání do nového roku 2023

Poděkování za spolupráci
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pro výuku, materiálem na výtvarnou výchovu, je opravena asfaltem příjezdová cesta, výměna 
opravy světel za úsporné, výmalba všech prostor MŠ, výměna podlahových krytin atd.

Děkuji paní starostce Ing. Markétě Khauerové i paní místostarostce Mgr. Heleně Řezáčové za 
velikou podporu a stálý kontakt. Děkuji velice za zájem o dění ve školce a pomoc v nelehké situaci 
okolo přijímání dětí z Ukrajiny, je to nelehká situace a byli jste nám oporou.

Moc si toho vážíme, že jsou stále v plném nasazení a dělají maximum ne jen pro mateřskou školu. 

Děkuji pověřenci paní Nadě Burianové za podporu nás všech ohledně GDPR. Za příjemné ško-
lení pro personál i rodiče. 
 
Děkuji celé radě a zastupitelstvu za schvalování dokumentů, rozpočtu atd., vždy najdeme spo-
lečné řešení. 

Děkujeme za finanční podporu z rozpočtu města, které obohacuje vzdělávání dětí a kouzlí 
radost v dětských očích.

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

Děkuji za výbornou spolupráci s vedoucí DPS paní Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou. 

Navázali jsme velice úzkou spolupráci s učitelkami ZŠ, nejen v Hodkovicích n. M., považuji to 
jako jeden z velkých kroků, napomůže to dětem v hladkém vstupu z MŠ do ZŠ.

Vážení rodiče a děti, děkujme všem za výbornou spolupráci a plnění aktivit v rámci vzdělávání. 
Děkujeme i všem, kteří se ve spolupráci s námi snaží dělat maximum pro to, aby se vývoj dětí 
ubíral správným směrem, a aby se jim dostávalo kvalitních podnětů, které v budoucnu povedou 
k jejich bezproblémovému přechodu na školní vzdělávání. Děkujeme za celoroční spolupráci, 
vstřícnost, pomoc, dobrou náladu a úsměv při našich společných aktivitách.

Vážené kolegyně, zaměstnanci mateřské školy, brzy končí rok plný nečekaných zvratů. Museli 
se zvládnout nové situace, například okolo přijímání dětí z Ukrajiny. Bylo to velice náročné bě-
hem školního roku. Museli jste se naučit, jak s dětmi komunikovat, překládat vše do Ukrajinštiny 
a naopak, ne jen rodičům, ale i dětem. Dávat dětem z UA co největší podporu a přitom ostatní 
děti ze školky obrovsky podporovat na zvládnutí nové situace. 

Končí rok, který byl zkouškou naší vzájemné ohleduplnosti. Ráda bych Vám v této souvislosti 
vyjádřila paní učitelky a asistentko pedagoga své uznání a poděkování.

Za každodenní podporu a otevřenou komunikaci s rodiči i vedením školy. 

I díky Vaší práci a velkému osobnímu nasazení se nám toto období podařilo a daří zvládnout. Na-
vázali jsme úzkou spolupráci se ZŠ a DPS, propojení generací napříč se daří výborně i díky Vám.

Jsem nesmírně hrdá na to, že právě vy a my jsme nástrahy překonali. 
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Vynikající a často vysilující výkon všech zaměstnanců školy i nepedagogických pracovníků, 
dokázal téměř nemožné. Velice náročná situace byla i pro paní uklízečky, kuchařky, vedoucí 
školní jídelny.

Stále se objevující nemoci personálu, střídají se nemoci jejich dětí a jsou doma na nemocen-
ské, nebo na OČR a jste ochotné jedna za druhou pracovat s nesmírným nasazením. Velice si 
toho vážím. Jsem nesmírně ráda, že si vypomůžeme i navzájem napříč celý tým.

Loňský rok byl pro naši organizaci velmi úspěšný a podařilo se utvořit příjemné klima pro radost 
dětí i personálu.

Děkuji vedoucí školního stravování paní hospodářce  Bc. Andree Šírkové a paní kuchařkám. 
Musí se řídit výživovou normou, spotřebním košem a rozpětím finančního limitu na nákup 
potravin stanovených ve vyhlášce, bylo to velice těžké při velkém nárůstu cen vše zvládnout 
dohromady. Velice si toho vážím.

Pěstují si i vlastní bylinky. Dětem velice chutná pestrá zdravá strava, kterou se snaží na talíř 
dávat tak, aby lahodila i oku. Nenásilnou formou učí děti správným stravovacím návykům. 

Využívají v naší kuchyni moderní trendy v gastronomii.

Je pěkné pracovat v místě plném úsměvů a radosti od personálu a dětí. 

Stáváte se součástí krásného dětství, jiskry v dětských očích jsou nám tomu důkazem.

Táhli jsme společně všichni za jeden provaz.

Dnešní doba přináší nám všem nové výzvy. Velmi rychle jste se museli přizpůsobit nastalé si-
tuaci, naučit se nové věci, ovládat nové technologie a ze dne na den bylo nutné překopat zažitý 
systém. Velice dobře jste si poradili a zvládli to.

Dovolte mi proto, abych Vám všem za Váš podíl na dosažených výsledcích a za Váš přínos ke 
společné věci upřímně všem poděkovala. 

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

Mgr. Bc. Irena Kovářová, ředitelka
mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou
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