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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
rok 2018 se chýlí ke svému konci, je mi ctí, že nám zachováváte přízeň. Dovolte mi proto, za ko-
lektiv naší redakce, popřát vám pohádkový prosinec. Dostatek rodinné pohody, bohatou nadílku 
a mnoho splněných přání, nejen těch materiálních. 

Těšit se budeme v novém roce.
Naďa Burianová

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

Květoslav Jareš

Michael Mareček

Jindřich Horáček

Štěpánka Kamenská

Jana Manlíková

Vilém Pluhař

Jubilanti v prosinci 2018
Jaroslava Kotková

Marie Kočová

Jaroslav Honzejk

Vážení spoluobčané,

přejeme Vám

krásné, hvězdami a třpytivým sněhem  
protkané Vánoce plné splněných snů a pohody.

Prožijte sváteční dny v kruhu svých nejbližších,  
v klidu a bez zbytečného shonu. 

Za město Hodkovice nad Mohelkou ze

Markéta Khauerová a Helena Řezáčová
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Informace z 19. zasedání rady města 24. 10. 2018
-  Rada města schválila Smlouvu o spolupráci mezi městem a spolkem Šance zvířatům, z.s., 

Barandov 256, 463 31 Chrastava, IČ: 01443356. Předmětem smlouvy je zajištění kastračního 
programu koček, včetně jejich odchytu, manipulace, případně příjmu do útulku za účelem 
umístění k novým majitelům. 

-  Rada města schválila žádost o prominutí poplatku za užití městského kina. Žádost podala za 
divadelní soubor Rendez-Vous slečna D. Divadelní představení se bude konat dne 10. 11. 2018.  

-  Rada města schválila Pracovní řád Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou a organizač-
ních složek města Hodkovice nad Mohelkou dle předloženého návrhu, a to s účinností ode dne 
1. listopadu 2018.

-  Rada města schválila Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 02/2018 mezi městem 
Hodkovice nad Mohelkou a společností ADC Computers s.r.o., Dr. Milady Horákové 44/119, 
460 06 Liberec, IČ: 25276018.

-  Rada města projednala rozsudek Okresního soudu v Liberci č.j. 11 P 15/2006-142, kterým bylo 
Město Hodkovice nad Mohelkou ustanoveno opatrovníkem paní Č., rada města určila opatrov-
níkem ve smyslu rozsudku Okresního soudu v Liberci paní Ladislavu Bolardovou, 

-  Rada města projednala rozsudek Okresního soudu v Liberci č.j. 21 NC 43014/2017-45, kterým 
bylo Město Hodkovice nad Mohelkou ustanoveno opatrovníkem pana F., rada města určuje 
opatrovníkem ve smyslu tohoto rozsudku Okresního soudu v Liberci paní Ladislavu Bolardo-
vou.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
30. 9. 2018. Dluhy činí 102.167,00 Kč. 

Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva města 12. 11. 2018
-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu mandátové komise o ověření platnosti volby 

členů zastupitelstva města. Volbami do zastupitelstva Města Hodkovice nad Mohelkou vznikl 
mandát následujícím členům:
- panu Vladislavu Kosovi z volební strany Unie pro sport a zdraví
- panu Bc. Romanu Hanušovi z volební strany ANO 2011
- paní Monice Duškové   z volební strany ANO 2011
- panu Mgr. Jaroslavu Fialovi  ze sdružení nezávislých kandidátů  

BUDOUCNOST PRO HODKOVICE
- paní Bc. Markétě Khauerové  ze sdružení nezávislých kandidátů  

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

BUDOUCNOST PRO HODKOVICE
- panu Janu Bobkovi   ze sdružení nezávislých kandidátů  

BUDOUCNOST PRO HODKOVICE
- panu Pavlu Pokornému  ze sdružení nezávislých kandidátů  

BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

Městský úřad informuje
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- paní Nadě Burianové   ze sdružení nezávislých kandidátů  
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

- panu Pavlu Vítkovi   ze sdružení nezávislých kandidátů  
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

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

- panu Petru Hanusovi  z volební strany SNK Evropští demokraté
- paní Alexandře Hrušovské z volební strany SNK Evropští demokraté
- panu Zbyňku Dostrašilovi z volební strany SNK Evropští demokraté
- panu Petru Kamenskému z volební strany SNK Evropští demokraté

-  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 zastupi-
telstva města a pro volby stávající volební řád. 

-  Zastupitelstvo města stanovilo podle § 84, odst. 2, písm. k) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (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 a dalších členů rady města 
veřejným hlasováním.

-  Zastupitelstvo města zvolilo podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostkou města paní Bc. Markétu Khauerovou.

-  Zastupitelstvo města zvolilo podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místostarostkou města paní Mgr. Helenu 
Řezáčovou. 

-  Zastupitelstvo města zvolilo podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dalšími členy rady města pana Mgr. Jaroslava 
Fialu, pana Jana Bobka a pana Petra Hanuse. 

-  Zastupitelstvo města stanovilo výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům za-
stupitelstva města podle § 84 odst. 2), písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, a to s účinností od 13. listopadu 2018 takto:
- za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva měsíční odměna ve výši 1.000,00 Kč
- za výkon funkce člena rady měsíční odměna ve výši 3.000,00 Kč
- předseda výboru zastupitelstva 2.000,00 Kč 
- člen výboru, který je zároveň zastupitelem 1.700,00 Kč 
- člen výboru, který není zastupitelem 700,00 Kč

  V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna po-
skytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Výše měsíčních odměn je 
stanovena pro celé volební období.
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-  Zastupitelstvo města schválilo, že v souvislosti s výkonem funkce náleží členu zastupitelstva 
města cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených vnitřními předpisy platnými pro 
zaměstnance v pracovním poměru.

-  Zastupitelstvo města zřídilo podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, následující výbory zastupitelstva města:
- Finanční výbor:

- předsedou finančního výboru byla zvolena paní Naďa Burianová
-  členy finančního výboru byli zvoleni paní Bronislava Novotná Doležalová, pan Tomáš 

Kauška, pan Pavel Vítek a paní Bc. Šárka Lukášová
- Kontrolní výbor:

- předsedou kontrolního výboru byla zvolena paní Alexandra Hrušovská
- členy kontrolního výboru byli zvoleni pan Zbyněk Dostrašil a pan Vladislav Kos

-  Zastupitelstvo města schválilo paní Naďu Burianovou a pana Petra Hanuse jako další po-
věřené členy 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. Zastupitelstvo města schválilo podle § 108 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, právo užití závěsného odznaku při 
obřadech.

-   Zastupitelstvo města schválilo navržený termín jednání Zastupitelstva města dne  
12. prosince 2018.

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

Středa 19. prosince 2018 (úřední den)  7:30 – 11:00, 12:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek 20. prosince 2018    7:30 – 11:00 hodin

Pátek 21. prosince 2018     7:30 – 11:00, 12:00 – 13:30 hodin

Čtvrtek 27. prosince 2018    ZAVŘENO

Pátek 28. prosince 2018    ZAVŘENO

Pondělí 31. prosince 2018   ZAVŘENO

Středa 2. ledna 2018 (úřední den)  7:30 – 11:00, 12:00 – 17:00 hodin

Poplatek za komunální odpad na rok 2019 a poplatek za psa na rok 2019 bude možné 
platit v pokladně města až ve druhé polovině ledna 2019.

Provozní doba městského úřadu v období vánočních svátků 2018
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Vážení přátelé, Hodkováci, 
děkuji Vám – voličům ANO 2011 -  za odevzdané hlasy pro tyto kandidáty a děkuji 
také za preferenční hlasy, které jsem získal. 

V minulém volebním období se nepodařilo ve vedení města prosadit téměř nic z toho, co jsem 
sliboval. Děkuji Vám za Vaši důvěru, které si velice vážím, ale po předchozích zkušenostech  
již  jako zastupitel v dalším volebním období nemohu zaručit realizaci našeho volebního pro-
gramu.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl na svůj mandát rezignovat a přenechat iniciativu mladší 
generaci, které tímto přeji mnoho úspěchů.

Všem Vám, obyvatelům města, pak přeji pěkný a klidný život v Hodkovicích nad Mohelkou 
a zároveň Vám přeji krásné prožití svátků Vánoc a pevné zdraví v novém roce 2019.

S úctou Antonín Samek

Volby 2018 – vyjádření kandidátů

Vážení a milí hodkovičáci, 
upřímně a ze srdce bych chtěla poděkovat všem, kteří jste mě svými hlasy a  svoji 
důvěrou podpořili v letošních komunálních volbách. Nesmírně si toho vážím.

Po dlouhém zvažování jsem došla k závěru, že svoji účast v zastupitelstvu města odmítnu. 
Moje představa práce zastupitele byla taková, že budu pracovat pro rozvoj našeho města. Ale 
ve skutečnosti jsem byla jen zvána na jednání zastupitelstva města, kde jsem pouze hlasovala 
o věcech, o kterých bylo stejně předem rozhodnuto. A jelikož zastupitelstvo města zůstalo té-
měř ve stejném složení jako v minulém volebním období, je toto jedním z důvodů, proč jsem se 
rozhodla svoji energii a čas raději věnovat pro mě smysluplnějším činnostem, mezi které patří 
cvičení seniorů, cvičení žen v Sokole, cvičení rodičů s dětmi a pomoc při vedení žactva v oddíle 
SPV (Sport pro všechny) a v neposlední řadě užívání si malých dětí v rodině. 

Na závěr bych vám všem chtěla popřát klidný adventní čas, krásné vánoce a do nového roku 
2019 hodně zdraví.

Lenka Vítová

Kniha – Vladislav Kos

Papírnictví – Alena Thomasová

Zverimex – Jarmila Knoblochová

Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

Ovoce – Zelenina

Městská knihovna

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz
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Milí sportovní přátelé, provoz ve sportovní hale se úspěšně rozběhl, cvičí zde hlavně žáci 
základní a mateřské školy a organizované skupiny sportovců z SK, Sokola a další.

Harmonogram obsazenosti haly se ještě mění a doplňuje, i přesto zde vzniká volno pro 
sportování veřejnosti. Ve volných hodinách je možné si po rezervaci na telefonu 722 906 047 
zahrát badminton či využít halu k jiným sportovním aktivitám. V novém roce bude pro re-
zervaci hodin veřejnosti spuštěn rezervační program, který usnadní a zpřehlední rezervace 
hodin. Pravidelné tréninky organizovaných skupin lze domluvit na tel. 607 074 162.

Informace k „vánočnímu“ provozu sportovní haly budou včas zveřejněny na webu města 
www.hodkovicenm.cz 

Helena Řezáčová

Ceník SH Hodkovice n/M
SPORTOVNÍ HALA Sezóna 1. 10. – 30. 4.  Mimosezóna 1.5. – 30. 9. 

Celá hrací plocha 
rozměr: 36 x 24 

1 hod. 400 Kč 300 Kč

1/2 hrací plochy  
rozměr: 24 x 18

1 hod. 200 Kč 150 Kč

Turnaje dle dohody se 
správcem (hlavní hrací 

den sobota)

1/2 dne
8:00 – 14:00
14:00 – 20:00

1 500 Kč 1 000 Kč

Turnaje dle dohody se 
správcem (hlavní hrací 

den sobota)

1 den                 
8:00 – 20:00

3 000 Kč 2 000 Kč

Informace k provozu sportovní haly

BADMINTON 8:00 – 14:00 14:00 – 17:00 17:00 – 22:00
1 kurt / 1 hodina 100 Kč 130 Kč 150 Kč

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo 30. 10. 2018  
poskytnutí investiční dotace ve výši 1 milion Kč na stavbu  

sportovní haly v Hodkovicích nad Mohelkou.

Děkujeme Libereckému kraji za podporu.

Liberecký kraj podpoří stavbu sportovní haly částkou 1 mil. Kč



9Kulturní kalendář 9

Advent, s vrcholem Svatvečera se přiblížil a nastává doba, kdy odbočujeme od shonu života 
a přemýšlíme, jakými dárky potěšíme své blízké a drahé.

Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří se podílejí na existenci Domu s pečo-
vatelskou službou v Hodkovicích nad Mohelkou, především pak vedoucí, paní Mgr. Martině Jakab 
Hendrychové, která pevně s přehledem i chápající laskavostí řídí chod celého zařízení. Moje díky 
patří i týmu ochotných a usměvavých pečovatelek a pomocnému personálu. Je na místě poděkovat 
i aktivním obyvatelům DPS, paní Zdence Rybářové, paní Marii Hořejší, panu Stanislavu Kouřilovi 
a panu Oldřichu Böhmovi, kteří nezištně a obětavě organizují různé kulturní akce a činnosti pro 
obyvatele DPS.

Všem jmenovaným i nejmenovaným, kteří se podíleli a podílejí na vytváření mého nového 
a hřejivého domova, posílám malý, skromný dárek v podobě veršů, který jsem nazval: Čas vánoční.

Poděkování – Mirko Černý

Zas nadešel ten Vánoc čas,
co duše lidské rozsvěcuje

a dobro byť bylo skryto v nás,
na povrch mysli teď vystupuje.

Chceš dávat radost, lásku, štěstí,
i sebe sama rozdat snad

a stojíš-li právě teď na rozcestí,
víš, kterou cestou se máš dát.

Vzpomínky dávné letí k nám samy
a Vánoce z dětství v nich uvidíš zas,
i tváře drahých co nejsou už s námi,

spatříš zas živé, kouzelný to čas.

Vánoce, Vánoce, jak ten čas letí,
jste vzácný dar dobra, co člověk má,
zůstaňte s námi dál pro radost dětí,

než lidstvo pouť svou dokoná.

Čas vánoční

Uzavírka na ulici Dr. M. Horákové v Liberci

Informujeme, že oproti původnímu harmonogramu dochází ke zkrácení uzavírky na ulici 
Dr. M. Horákové v Liberci, Rochlicích (plánované až do prosince 2018). 

Z  toho důvodu bude od neděle 18. listopadu ukončen provoz níže uvedených autobusových 
linek po objízdné trase přes zastávku Liberec,Dobiášova (sídliště Rochlice) a obnoven provoz po 
standardní trase přes zastávku Liberec,Čechova. Na autobusových linkách IDOL č.81 (Liberec – 
Hodkovice – Český Dub); 159 (Liberec – Rychnov u Jablonce n.Nis.); 340 (Liberec – Hodkovice – 
Turnov) a 360 (Liberec – Hodkovice – Mladá Boleslav) se tímto obnovuje platnost stálých jízdních 
řádů pro rok 2018 (platí do soboty 8.prosince).

Jan Roženský, KORID LK, spol. s r. o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje

 U Jezu 642/2a, 461 80 LIBEREC 2, www.iidol.cz
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Bohužel si tyto účty vytváří i různí podvod-
níci, kteří následně děti žádají o přidání do přátel 
či ke sledování profilu. Většina dětí si do profilu 
vkládá fotografie, některé nevhodné, odvážné až 
intimní. Ty si poté onen podvodník - virtuální 
kamarád může stáhnout, uložit a následně zne-
užít. Podvodníci jsou v komunikaci s dětmi vel-
mi zběhlí a navážou s dětmi takový vztah, díky 
němuž děti navádí k vytváření a zasílání dalších 
fotografií. Toto jednání může vyústit až k vydí-
rání, a to i takovému, že pokud nebude uhra-
zena určitá finanční částka, fotografie zveřejní 
na internetu nebo třeba ve škole.  Někdy se ale 
bohužel může jednat o opravdového kamaráda, 
spolužáka, který získané fotografie použije tak, 
že je rozešle skupině dalších spolužáku či celé 
škole. Časté jsou i případy, kdy virtuální kama-
rád po čase požádá o schůzku, a děti toto pozvá-
ní přijmou. Ať již ze zvědavosti nebo se cítí samy 
bez kamarádů. Bohužel většina rodičů často ani 
neví o tom, že se chce jejich dítě setkat s virtuál-
ním kamarádem. Samozřejmě nemusí se stát nic 
hrozného, ale bohužel jsou známy i případy, kdy 
věc poté musela řešit policie. Rodiče by měli dě-
tem vysvětlit, že taková setkání mohou být i ne-
bezpečná. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti, 
především pak dívky ve věku od 12 do 15 let. 

Není dobré dětem zakazovat používání inter-
netu, protože zakázané ovoce chutná nejlépe.  Je 
však nutné stanovit si s dětmi pravidla chování 
a používání internetu. Seznámit je s nebezpečí-
mi a do určité míry také kontrolovat jejich cho-
vání. Buďte všímaví ke svým dětem, zajímejte se 
o to, co na internetu dělají, kolik času na něm 
tráví, na jaké chodí stránky a především jaké in-
formaci zveřejňují. V případě, že jsou ve skupině, 
kde komunikují s cizími lidmi, neměly by sdělo-
vat žádné osobní informace, jako například kde 
bydlí, že jsou doma samy, jakou školu navštěvují 
nebo právě dotyčným cizím lidem posílat svoje 
fotky. Poučte své děti, že nikdy nesmí přistoupit 
na setkání s cizí osobou, se kterou se seznámily 

Internet přináší spoustu zábavy, informací, 
ale také nebezpečí. Především mladší ročníky 
využívají sociální sítě, které jsou určeny ke ko-
munikování s přáteli v prostředí internetu, ve 
kterém si uživatel musí vytvořit profilový účet.

Nebezpečí na internetu
na internetu. Nikdy neví, kdo je na druhé straně. 
I když pošle „svoji“ fotografii, neznamená to, že 
je to opravdu ten, za koho se vydává.

Jak poznáte, že se vaše dítě chová podezřele:
 y  často vysedává u počítače a dlouze si s někým 

píše
 y  zakrývá si obrazovku nebo zavírá prohlížeč, 

kdykoliv přijdete
 y  vyhýbá se odpovědi, když se zeptáte, co na 

počítači dělá

Proto je dobré:
 y  umístit počítač do místnosti, kde máte dítě 

pod dohledem
 y stanovit si pravidla užívání počítače
 y  kontrolovat, co dítě na internetu dělá a s kým 

si píše 
 y  zvážit používání programu, který zabrání dí-

těti vstup na nežádoucí stránky

Tomuto tématu se věnuje Evropský policejní 
úřad Europol, který spustil v roce 2017 kampaň 
s názvem #SayNo! ("ŘEKNI NE!"), varující před 
znepokojivým rychlým nárůstem počtu přípa-
dů sexuálního nátlaku a vydírání dětí v online 
prostředí a upozorňuje zejména na nebezpečnost 
online komunikace. K této kampani bylo nato-
čeno krátké video, které je možné shlédnout na 
internetu po zadání hesla „Say no!“ případně 
„Řekni ne!“. 

Jsi oběť? Řekni si o pomoc. Nahlaš to!  
Výzva Europolu těm, kteří se stali nebo se 

můžou stát cílem páchání této trestné činnos-
ti, je následující: „Neplať a nestyď se to ohlásit 
na Policii“. Pokud Ti někdo bude vyhrožovat, že 
bude sdílet Tvé fotky nebo video se sexuálním 
podtextem, když nepošleš peníze, postupuj ná-
sledovně:
1. Už nic dalšího nesdílej, nic neplať. 
2. Vyhledej pomoc. Nejsi sám. 
3. Uchovej si důkazy. Nic nevymaž.
4.  Přestaň komunikovat. Odstav dotyčnou osobu.
5.  Oznam to na policii!

por. Mgr. Lenka Dvořáková
KŘPL, koordinátor prevence kriminality
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24. 12.
13.00 - 15.00

25. 12. - 1. 1.
15.00 - 17.00

26. 1. 2019
19.00

14. 12.
9.00 - 11.00

BRUSLENÍ NA ŠTĚDRÝ DEN

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ VE SVIJANSKÉ ARÉNĚ  

MÝDLOVÝ PRINC

VÁNOCE V ARENĚ 2018

Přijďte si s celou rodinou během odpoledne zabruslit, pouze na
Štědrý den pro vás připravíme led přímo v Home Credit Areně. 
Vstup bude pro všechny zdarma.

Přijďte si zabruslit o vánocích do Sport Parku Liberec. Ledové 
plochy ve Svijanské aréně budou pro vás připraveny každý den. 

Oblíbení herci a zpěváci v muzikálovém příběhu s největšími hity
Václava Neckáře, který osloví publikum napříč generacemi.

Již tradičně pořádá liberecká Home Credit Arena předvánoční 
akci pro děti z mateřských škol, prvního stupně základních škol 
a dětských domovů. 

WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

Vstupenky v síti ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007

15. 12.
18.00

FEST REVIVAL 2018 

Jedinečná akce v rámci celého Libereckého kraje. Přivážíme 
vám ty nejlepší revivaly pod Ještěd. 
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Čestné občanství města Hodkovice nad Mohelkou 
František Květoslav Lang

František Lang se narodil 21. února 1874 
v Hodkovicích v budově bývalé Rychty. Jméno 
Květoslav si připojil až později, pravděpodobně 
jako vzpomínku na otce. Jeho rodiče, Florián 
a Františka, rozená Pekařová, se sem přistě-
hovali z Citeř, kde ještě v nedávné době žili 
potomci rodu Langů - Lanků. Ačkoliv rodina 
nesla německy znějící jméno, řadili se mezi Če-
chy a jejich domov byl centrem setkání stejně 
smýšlejících vlastenců. Společně s nimi založil 
Florián Lang hodkovický odbor Ústřední mati-
ce školské, kde působil jako pokladník a bojoval 
za zřízení české školy v Hodkovicích.

Malý František vyrůstal v době, kdy vr-
cholila germanizace školství i Hodkovic, a za 
své statečné přihlášení k české národnosti byl 
často bit od spolužáků, ba dokonce i od ředi-
tele měšťanské školy. Jako dvanáctiletý se zú-
častnil delegace ke Karolíně Světlé, pro kterou 
se stal příkladem poněmčování českých dětí 
v německých školách. Přímluva známé spiso-
vatelky a vlastenky u turnovského rodáka dok-
tora Riegera, předsedy ÚMŠ, napomohla získat 
povolení pro založení hodkovické české školy. 
Následovalo ještě několik roků boje o budoucí 
školní budovu, ale v roce 1890 byla česká matič-
ní škola otevřena. Tou dobou již František stu-
doval na české reálné škole v Jičíně, kam jej otec 
vozil bryčkou, protože železniční trať tam ještě 
nevedla. Poté úspěšně absolvoval studium na 
učitelském ústavu a svůj výtvarný talent chtěl 
rozvíjet na Umělecko-průmyslové škole v Pra-
ze. Tu však musel z finančních důvodů zakrátko 
opustit a odejít do učitelské praxe. Nejdříve pů-
sobil na školách v Podještědí, poté byl přeložen 

V pátek 14. září 2018 bylo uděleno Čestné občanství města Hodkovice nad Mohelkou panu 
Františku Květoslavu Langovi, in memoriam. Z rukou paní starostky jej převzal RNDr. Milan 
Práger, CSc., vnuk oceněného. Návrh na udělení čestného občanství vzešel od členů Spolku 
rodáků a  přátel Hodkovic, kteří po malém detektivním pátrání dohledali potomky, žijící 
v hlavním městě.

do Rovenska pod Troskami (kde se oženil s An-
nou Bubákovou a narodila se jim první dcera) 
a nakonec do Turnova (kde se narodily další 
čtyři děti). V roce 1914 musel narukovat a byl 
odveden na ruskou frontu, naštěstí se kvůli ne-
moci ještě před koncem války vrátil.

Po válce se stal inspektorem menšinových 
škol v Rakovníku a od března 1920 v Liberci. 
Při pravidelných kontrolách na hodkovické 
škole poskytoval učitelskému sboru cenné rady 
i povzbuzení. Pomáhal také při řešení admi-
nistrativních zádrhelů, které zdržovaly stavbu 
nové školní budovy. Velkým zadostiučiněním 
se pro něj stalo slavnostní otevření moderní 
české školy v Hodkovicích dne 27. září 1925. 
Stejnou měrou však pečoval i o celou svěřenou 
oblast a v českém pohraničí se zasloužil o za-
ložení 150 škol obecných a 15 měšťanských. 
V roce 1928 byl přeložen do Prahy na Minister-
stvo školství a národní osvěty, odkud po šesti 
letech odešel do penze. Zasloužený odpočinek 
trávil s rodinou, péčí o zahrádku a také návště-
vami archivu, ve kterém studoval historii svého 
rodného města. Nalezené listiny a kresba měst-
ské pečetě se staly podkladem pro změnu názvu 
města na Hodkovice nad Mohelkou, kterou pro-
sadil v roce 1949 ve spolupráci s hodkovickým 
městským archivářem Aloisem Frintou. Také 
mu poskytl podklady pro vydání knihy "Hod-
kovice nad Mohelkou – městečko pod Javorní-
kem". Měl ještě mnoho plánů, ale bohužel 10. 
září 1950 po krátké nemoci zemřel.

Pan Práger na svého dědečka vzpomíná 
takto: "Můj úzký kontakt s dědečkem přišel, 
když jsem měl jít do školy. Naučil jsem se ze 
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zvědavosti písmena a celkem jsem četl a také 
docela počítal. Děda věděl, jako odborník, že je 
možné požádat, aby dítě bylo přijato hned do 
druhé třídy. A tak jsem chodil ještě v předškol-
ním věku k dědečkovi pravidelně každý den 
dopoledne „do školy“. Učil jsem se zejména psát 
a získat v psaní trochu rutiny. Mé první setkání 
se školou byla zkouška. Dopadlo to dobře a za-
čal jsem chodit hned do druhé třídy. ... Když 
jsem byl po válce na vyšším gymnáziu, vyhle-
dal dědeček v Praze svého spolužáka z reálky 
Ing. Langera. Ten přispíval do Rozhledů Mate-
maticko-přírodovědeckých soutěžními úlohami 
z matematiky. Byla to vlastně předchůdkyně 
dnešní matematické olympiády. Dědeček mně 
ten časopis předplatil a já jsem ty úlohy začal 
řešit. Úlohy nebyly rozděleny podle věku nebo 
podle třídy. A tak jsem jich vyřešil v sextě pár, 
v septimě víc a nakonec se mi podařily v ok-

na generaci – čestné jednání, laskavost k lidem, matematické a technické nadání. Můžeme být hrdí 
na to, že pan František Květoslav Lang pochází z našeho města a věnoval mu kus své práce. Naše 
současnost je také jeho zásluhou. Děkujeme.

Martina Pelantová

Spolek rodáků a přátel Hodkovic

http://pratele-hodkovic.cz

 

František Květoslav Lang Pan Milan Práger a manželkou v Hodkovicích n. M. 
(foto: J. Čermák)
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František Květoslav Lang Pan Milan Práger s manželkou v Hodkovicích n. M.

távě všechny. A bylo jasné, co půjdu studovat. 
Dnes si uvědomuji, jak mě k tomu nenápadně 
dědeček přivedl, ale nikdy jsem toho nelitoval, 
ba naopak. Myslím si, že to byl výborný český 
učitel a že měl své povolání opravdu rád. Při 
různých debatách a názorech na školu a výuku 
si vždycky vzpomínám na jeho zásadu „školu 
dělá učitel“ a dávám mu za pravdu."

RNDr. Milan Práger, CSc. pracoval v Ma-
tematickém ústavu Československé akademie 
věd v Praze, přednášel na Karlově univerzitě 
i v zahraničí, publikoval mnoho vědeckých pra-
cí (např. napsal kapitolu také do Rektorysovy 
velké knihy "Přehled užité matematiky" - dobře 
známé zejména vysokoškolským studentům). 
Mimo matematiku se zajímá o historii, hudbu 
a je velmi dobrým šachistou. V době německé 
okupace se navzdory nebezpečí stal skautem.

Je zřejmé, že jako červená nit se celým pří-
během prolínají vlastnosti předávané z genera-
ce na generaci – čestné jednání, laskavost k li-
dem, matematické a technické nadání. Můžeme 
být hrdí na to, že pan František Květoslav Lang 
pochází z našeho města a věnoval mu kus své 
práce. Naše současnost je také jeho zásluhou. 
Děkujeme.

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

http://pratele-hodkovic.cz
(foto: J. Čermák)
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PROŽIJTE POHODOVÉ 
VÁNOCE A NOVÝ ROK 

S VYSÍLÁNÍM 
ČESKÉHO ROZHLASU 

LIBEREC

liberec.rozhlas.cz

inzerce-Vánoce-Liberec.indd   1 14.11.2018   13:13:16
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poskládejte s kamarády tým 
a otestujte své znalosti na 
56 kvízových otázkách

zajímavé ceny pro nejlepší týmy: 
slevy na baru, panáky a jiné

více na www.hospodskykviz.cz

startovné začátek

Víte, do kterého klubu přestoupil 
v roce 2015 brankář Petr Čech?

)l anesr A(

Znáte chemický vzorec 
kyseliny sírové?

)4 OS2 H(

Víte, kdo je na obrázku?

). II at ěbžl A(

Restaurace 
Na Koupališti

50 Kč / os. čtvrtek  6.12. 
od 18:30
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Kontakt:
telefon: 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web:  www.hodkovicenm.knihovna.cz

On-line katalog: www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog
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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

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

Městská knihovna
Vážení čtenáři a uživatelé knihovny,  

poslední výpůjční den letošního roku bude 
ve čtvrtek 20. prosince 2018. 

Přeji vám klidné prožití svátků s příjemnou knihou  
a v roce 2019 pevné zdraví, pohody a lásky.

Těším se na vás opět od 2. ledna 2019.

Hana Vaňková
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Informace k restaurování vstupních dveří na radnici a č.p. 217

Na radnici došlo také 
k opravě a přiznání kamen-
ného vstupního portálu. 
Vzhledem k tomu, že oba 
objekty jsou kulturní pa-
mátky, probíhalo vše ve spo-
lupráci s Národním památ-
kovým ústavem se sídlem 
v Liberci. Restaurování dveří provedl pan Radovan Šulc z Pardubic – restaurátor umělecko-řeme-
slných předmětů ze dřeva. Kompletní restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace najdete na  
http://www.hodkovicenm.cz/cs/samosprava/program-regenerace-mestske-pamatkove-zony.html

Pro porovnání přikládám fotografie vstupních radničních dveří – stav před a po restaurová-
ní. Náklady na restaurování byly téměř 530.000.- Kč vč. DPH. Z Ministerstva kultury odbrželo 
město dotaci 190.000.- Kč. Věřím, že se Vám výsledek líbí.

Markéta Khauerová – starostka města

Vážení spoluobčané, předpo-
kládám, že jste si v  průběhu 
posledních šesti měsíců všim-
li, že vstupní dveře na radnici 
(přední i zadní) a do vedlejší-
ho objektu č.p. 217 procházely 
procesem restaurování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDLE, SMRKY PICHLAVÉ, BOROVICE 
čerstvě řezané z vlastní plantáže

J. Žďárský, ulice J. A. Komenského 591

Prodej od 8. 12. 2018 
So+Ne 9–16 hod.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

INFO TELEFON: 724 623 815
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Stručný program Zimní pohádkové sezóny 2018/19
vždy v neděli a v 15.00 hodin, v Klubovně Monroe,

Kulturní dům Hodkovice nad Mohelkou

Datum Představení Hraje 
2. 12. 1. Zachráněná nadílka 

2. Zimní pohádka aneb kam se poděla vánoční hvězda
Kašpárek Sokola Pražského,  
Praha 2

9. 12. O dědečkovi a babičce HAD Hodkovice nad Mohelkou
16. 12. O kočičce a pejskovi HAD Hodkovice nad Mohelkou

6. 1. Pletené pohádky Čmukaři, Turnov
13. 1. Červená Karkulka Divadlo na Židli, Turnov
20. 1. 1. Chaloupka k nakousnutí

2. O hubaté Káče 
Jiří Polehňa, lidový loutkář,  
Hradec Králové

27. 1. Já jsem muzikant Dagmar Čemusová, Český Dub
3. 2. Krabičková pohádka Jitka Schonová, Praha

10. 2. O babičce a králíkovi ZUŠ Turnov, Divadlo u kafíčka
17. 2. Jak se vychovávají medvědi Lenka Hřibová, Semínko, Semily
24. 2. Pruhované pohádky Lenka Hřibová, Semínko, Semily
3. 3. Jarní pohádka Divadlo na kliku, Liberec

10. 3. Dobrodružství čmeláka Brundibára (premiéra) HAD Hodkovice nad Mohelkou

ZIMNÍ POHÁDKOVÁ SEZÓNA 2018
Kulturní dům, Klubovna Monroe, vždy v 15.00 hodin

16. 12. 
hraje HAD 

O kočičce a pejskovi

2. 12. 
hraje Kašpárek 

Sokol Praha 
Zachráněná nadílka  

a Zimní pohádka

9. 12.
hraje HAD 

O dědečkovi a babičce
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Kříž v Liberecké ulici se dočkal obnovy

Kříž prošel v minulosti několika více či méně 
vhodnými opravami, naposledy je zdoklado-vána 
rekonstrukce z roku 1988. Jeho stav byl v posled-
ních letech již alarmující, litinové části zkorodo-
vané, sokl poškozený.  Město navázalo na úsilí 
bývalého referenta oddělení životního prostředí 
a památek Ing. Jana Plačka a v roce 2018 se poda-
řilo získat dotaci Ministerstva kultury na opra-
vu kříže. Celkové náklady se nakonec vyšplhaly 
na 124 000 Kč, z toho 73 000 Kč činila dotace 
ministerstva. 

Kříž je zapsaný na seznamu nemovitých 
kulturních památek, proto na jeho opravu do-
hlíželi pracovníci státní památkové péče Magis-

Poměrně nenápadný je kříž na pískovcovém podstavci v Liberecké ulici, který se nachází při 
silnici z Hodkovic na Záskalí, naproti budově Domova a Centra aktivity. Letopočet 1869 na 
zadní straně podstavce se váže k datu, kdy byl opraven, jeho původ je ale jistě starší a sahá až 
do 18. stol. Již na starých mapách vojenského mapování z let 1780–1783 a 1847 je v těchto 
místech patrný zákres cesty s křížem a stromořadím.

Původní stav Po restaurování

trátu města Liberec a Národního památkového 
ústavu.  I to je jeden z důvodů, proč se podoba 
kříže vracela do co možná nejpůvodnějšího 
stavu. Velkou práci zde odvedla restaurátorka 
paní MgA. Hana Nováková spolu s kronikářkou 
města paní Pelantovou, která dohledala staré 
fotografie a historické souvislosti. Podrobnější 
popis historických událostí přenecháváme paní 
kronikářce. 

Všem, kteří se na opravě kříže podíleli, děku-
jeme a doporučujeme občanům města, aby si došli 
opravený kříž prohlédnout. Lucerna, která je při-
bližnou replikou té původní, je funkční, lze do ní 
vkládat čajové či menší svíčky v plastovém obalu.
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Betlémské 
světlo

STOLNÍ KALENDÁŘ 
Město Hodkovice nad Mohelkou si pro vás připravilo i pro rok 2019 dvoutýdenní stolní kalendář. 

Uvnitř najdete fotografie více či méně známých zákoutí v podání místních fotografů. 

Díky jejich zájmu a zapojení bylo vydání kalendáře možné, děkujeme!

Kalendář formátu A5 je v prodeji od 15. 9. 2018 za cenu 110 Kč. 

K dostání je na podatelně městského úřadu.

Udělejte svým blízkým radost krásným vánočním dárkem
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Nová pamětní lípa v Hodkovicích nad Mohelkou

Za pěkného počasí se sešlo zhruba padesát 
hodkovických občanů všech věkových katego-
rií a pro každého byla neopakovatelným zážit-
kem možnost přidat lopatu hlíny ke kořenům 
našeho nového pamětního stromu. Program 
poté pokračoval v městském kině koncertem 
"Český národ neskoná" a položením kytic 
k pomníku T. G. Masaryka na náměstí. Měs-
to Hodkovice nad Mohelkou se tak připojilo 
k oslavám Roku republiky, které probíhají na 
mnoha místech v České republice.

Město Hodkovice nad Mohelkou zdobí 
mnoho starých stromů, které byly možná 

V  sobotu 27. října 2018 v  předvečer 100. výročí založení Československé republiky byla 
zasazena „lípa republiky“ v prostoru mezi kolonií a sídlištěm Podlesí. 

vysazeny na paměť konkrétních událostí, ale 
bohužel v běhu času upadly do zapomnění. Po-
kud znáte jakoukoliv historii našich stromů, 
ať již z vlastní zkušenosti, z vyprávění pamět-
níků nebo odjinud, dejte nám, prosím, vědět. 
Co je pro Vás malá informace, může pro nás 
znamenat další střípek do skládanky hodko-
vické historie.

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

http://pratele-hodkovic.cz
Foto: M. Pelantová
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69,-

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI
Hodkovice nad Mohelkou

ROZVOZ OBĚDŮ
 9 polévka + hlavní jídlo
 9 pondělí až pátek
 9 výběr ze tří jídel (jedno vždy bezmasé)

V případě zájmu volejte
+420 724 923 209
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Konec 1. světové války v Hodkovicích nad Mohelkou

V Hodkovicích však v tento významný den 
měli ještě jiné starosti. V nedalekém Liberci 
vzniklo centrum provincie Deutschböhmen 
(Německé Čechy), která nechtěla být součástí 
Československa, a proto sem mířila českoslo-
venská armáda. Naše městečko sice také mělo 
převážnou většinu obyvatel německé národnos-
ti, ale převrat zde proběhl klidnou cestou doho-
dy. A právě v pondělí 11. listopadu byl sestaven 
místní výbor, složený ze 4 Čechů a 7 Němců, 
což odpovídalo poměru národnostního složení 
obyvatel.

V německy psané Pamětní knize Hodko-
vic nad Mohelkou je na konci roku 1918 vál-
ka zhodnocena na několika stranách. Radost 
z návratu otců a synů do rodin je střídána 
zármutkem nad ztrátou těch, kteří zahynuli 
v poli nebo zajetí. Během 18 odvodů z Hodkovic 
odešlo 600 mužů. Nevrátilo se jich minimálně 
74. Mnoho se jich vrátilo zmrzačených nebo 
nemocných, kteří během dalších let zemřeli na 
následky válečných útrap. V září 1923 byla na 
hodkovickém hřbitově odhalena pamětní deska 
k poctě občanů padlých a zemřelých ve světové 
válce.

Válka těžce poznamenala i život mimo bo-
jiště. Protože od roku 1915 byla celá země i se 
svými spojenci odříznuta od okolního světa, 
došlo brzy k problémům se zásobováním. Byl 
zaveden přídělový systém, kdy potraviny a další 
životní potřeby měly být prodávány za stano-
vené ceny v omezeném množství, regulovaném 
pomocí lístků. Často se však stávalo, že za líst-
ky nebylo nic k dostání a lidé hladověli. To byla 
živná půda pro černý trh, kde šlo nakoupit té-

V  letošním roce neslavíme pouze výročí vzniku Československé republiky, ale také si 
připomínáme 100 let od ukončení první světové války. Dne 11. listopadu 1918 přineslo 
večerní vydání Národních Listů zprávu o podpisu příměří mezi státy Dohody a Německem 
a citovalo britského politika Davida Lloyda George: "Dnes dopoledne v 11 hodin byla skončena 
nejkrutější a nejhroznější válka, která kdy rozštěpila lidstvo. Doufám, že tohoto významného 
jitra došla konce poslední všech válek."

měř vše, ale za lichvářské ceny. Obyvatelé měst 
cestovali s batohy na venkov a zde vyměňovali 
svůj majetek za potraviny, navzdory riziku, že 
jim je na zpáteční cestě náhodná kontrola za-
baví. Koncem léta byly časté krádeže na polích 
– uřezávaly se klasy dozrávajícího obilí, vyhra-
bávaly se ještě nedorostlé brambory. Nepřízni-
vé počasí a neúroda během druhého válečného 
roku ovlivnila povinné dodávky zemědělců, 
které byly jediným zdrojem potravy pro vojsko 
a města, takže vojáci prováděli domovní pro-
hlídky a zabavovali zásoby obilí, brambor atd., 
které převyšovaly dávky stanovené na výživu 
obyvatel a dobytka. Mnoho obchodů a firem 
muselo být zavřeno, protože muži byli ve válce 
a rodina nemohla získat věci nutné k provozu. 
Děti musely pomáhat při obstarávání potra-
vin a pro nedostatek pracovních sil vykonávat 
všechny zemědělské a domácí práce. Učitelé, 
pokud nebyli odvedeni, museli současně získá-
vat lidi pro upisování válečných půjček, účast-
nit se sbírek, rozšiřovat obdělávané plochy atd. 
Vyučování bylo omezeno pro nedostatek uhlí, 
takže škola byla zavřená často několik týdnů.

Lístky na chléb (chlebenky) byly zavede-
ny v dubnu 1915 a zrušeny byly až v červenci 
1922, kdy skončil systém státního přidělování 
potravin. Spotřeba byla zpočátku stanovena 
na 1,4 kg mouky nebo 1,96 kg chleba na osobu 
a týden – v posledním roce války to byla již jen 
půlka chleba na osobu a týden, mouka nebyla 
vůbec. Housky nebyly v Hodkovicích k dostání 
od prosince 1915 až do června 1921. Omezená 
byla také kvalita prodávaného zboží – na chléb 
byly ve stále větším množství používány přísa-
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dy (mouka kukuřičná, bramborová a dřevitá) 
a často ještě zkažené, takže chléb byl drobivý, 
hořký a rychle se kazil. Na výrobu oblečení 

i bot se používala příměs papírové příze, takže 
nebyly trvanlivé – kdo měl staré oblečení, raději 
jej donekonečna přešíval a záplatoval.

Ceny potravin rychle stoupaly:

Komodita Rok 1914
Rok 1918  

na černém trhu
Rok 1919

2 kg chléb 0,60 K 40 K 6 K

1 kg smíšené mouky 0,28 K 10 K
žitná mouka 5,20 

K pšeničná 7 K
1 kg brambor 0,20 K 3 K 1,60 K

1 kg hovězího masa 0,96 – 1,50 K 40 K 24 K
1 kg vepřového masa 1 – 2 K 60 K 36 K

1 kg másla 2,40 K 60 K 60 K
1 l mléka 0,20 K 1,20 K 3,60 K
1 vejce 0,06 K 1 K 1,20 K

1 kg cukru 0,70 K 3 K 6,50 K

V kronice je zmíněna obětavost obyvatel-
stva, které přispívalo při nekonečných sbírkách 
(peněz, vlny, prádla, kovů, papíru aj.), vyhla-
šovaných na pomoc vojsku, válečným vdovám 
a sirotkům. Na osm válečných půjček upsalo 
město, jeho obyvatelé a významné firmy přes 
5 miliónů rakousko-uherských korun (v celé 
monarchii půjčky činily přes 51 miliard). Při-
tom si však kronikář povzdechl, že válka lidi 

změnila, obyvatelstvo ztratilo smysl pro spoře-
ní, rozvinulo se sobectví, rozšířilo se překup-
nictví a vydělávání na cizím neštěstí, mládež 
zlenivěla a získala sklony k nedbalosti, stoupl 
počet podvodů, krádeží a násilností.

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

http://pratele-hodkovic.cz

Vstupenky je možné zakoupit v ředitelně ZŠ a u třídních učitelů

Cena vstupenky: 20 Kč

DŘÍV NEŽ ŘEKNEŠ VÁNOČKA

Nejen filmové představení ze života školy

Středa 19. 12. 2018 

v 16.30 hodin a v 18.00 hodin 

Kino Hodkovice n. M.
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Krásné Vánoce, 
dětem spoustu dárků 

pod stromečkem  
a v roce 2019 

mnoho zdraví a štěstí
přeje celý kolektiv
RK Motýlek, z.s.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic v letošním roce vydal 
malý sborník výletů po městě Hodkovice nad Mohelkou 
a blízkém okolí.

Knihu si můžete zakoupit na těchto místech:

 y v hodkovické drogerii na náměstí 
(Barvy, laky Centrum 3000 a.s.)

 y u paní Richterové na nám. T.G. Masaryka čp. 211

 y na Technických službách, Liberecká ul. čp. 6

 y přes e-mail: rodaci@pratele-hodkovic.cz

 y na hodkovickém adventním setkání

Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou,  
aneb 10 let Cesty za poznáním
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Hodkovická adventní 
cesta vzhůru

Spolek rodáků a přátel Hodkovic
&

H.A.D.

Vás srdečně zvou na vánoční cestu kolem kapliček

Začátek je u     první kapličky  

v     sobotu 15.     12.     2018 v     16:30  

Cestou kolem kapliček potkáte tradiční vánoční postavičky. 

U vrcholové kaple si zazpíváme koledy za doprovodu 
trumpety, kytary a basy.

Na louce za kaplí na Vás čeká veselý živý betlém.

Zde je u ohýnku zajištěno také občerstvení (čaj, svařák, 
buřty) – výdělek bude použit na fond opravy památek.

Pod vánoční stromeček můžete přinést trochu jídla 
pro zvířátka (jablka, mrkev, kaštany, suchý chleba apod.).

Těšíme se na setkání s Vámi v tomto předvánočním čase.
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Dopravní společnost Kalenský-Trans, s.r.o.
přijme řidiče mezinárodní dopravy. 

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Americká hudební komedie, 114 minut

Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. Jen u nás se na tom 
„ničení“ podílelo skoro 750 tisíc diváků. V pokračování Mamma Mia! Here We Go Again dosta-
nete hned dva příběhy v jednom! S tím prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep 
a Lily James) čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že brzy narazí 
na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov a totálně se jí změní život. Druhý 
příběh se odehrává přesně deset let po událostech prvního dílu. Oba příběhy se rafinovaně pro-
plétají a propojují písničkami švédského hudebního zázraku jménem ABBA, ať už novými aran-
žemi kousků, které zazněly už v minulém díle, nebo hity, na něž se předtím nedostalo. (CinemArt)

uvádíme v našem kině 7. 12. 2018 od 19.00 hodin

ÚŽASŇÁKOVI 2
Rodinná animovaná akční komedie USA, 118 minut

Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou 
Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy 
„normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neu-
vědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se chystá usku-
tečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina a Mražoun musí najít způsob, jak se dát zase dohro-
mady a spojit síly – což se lehko řekne a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní. (Falcon)

uvádíme v našem kině 14. 12. 2018 od 17.30 hodin

UPOZORNĚNÍ: od 1. 11. do 31. 3. hrajeme pohádky pro děti od 17.30 hodin

Nabízíme:
 y nový vozový park
 y měsíční příjem 35–40.000,-Kč
 y třináctý plat
 y příspěvek na důchodové připojištění
 y příspěvek na dopravu na pracoviště
 y stabilní přepravy a víkendy doma

Požadujeme:
 y řidičský průkaz sk. C,E
 y profesní průkaz 
 y kartu do digitálního tachografu
 y praxi  
 y spolehlivost

Kontakt: 775 321 002
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KINO – PROSINEC 2018 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 7. prosince v 19.00 hodin

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Pokračování úspěšného muzikálu Mamma Mia, postaveného na hitech 

švédské skupiny ABBA. Romantická komedie USA. Délka 114 minut.  

Vstupné 80 Kč.

Pátek 14. prosince v 17.30 hodin

ÚŽASŇÁKOVI 2
Oblíbená rodina superhrdinů se vrací, aby spojila své síly proti novému 

padouchovi. A  všichni jsou doslova úžasní! Rodinný animovaný film USA.  

Délka 118 minut. Vstupné 50 Kč.

PŘEDSÁLÍ KINA

MEZI NEBEM A ZEMÍ
Výstava obrazů Anity Blažkové a Simony Karlovcové

  Radostné Vánoce  
a hodně spokojenosti  
     v novém roce
přejí zaměstnanci kina.     PF 2019

ÚŽASŇÁKOVI 2
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MÁTE NA TO? 
 

STAŇTE SE PŘÍSLUŠNÍKEM VS ČR 
 

Nabízíme náborový příspěvek 100 000 Kč 
 

 
           KONTAKTUJTE NÁS PRO BLIŽŠÍ INFORMACE 
             TELEFON: + 420 487 878 213 

              E-MAIL: VKOSTALOVA@VEZ.SPR.JUSTICE.CZ 
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LÉKAŘ 
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, atestaci I. stupně ze všeobecného nebo interního lékařství (vhodné i pro lékaře dokončující 
atestaci), bezúhonnost, znalost práce na PC. Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 14. platové třídy  - platové rozpětí  
od 44 680 Kč do 59 520 Kč dle započitatelné praxe  + zaměstnanecké benefity viz níže. 

 

LÉKAŘ – VEDOUCÍ ZDRAVOTNICKÉHO STŘEDISKA 
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, atestaci I. stupně ze všeobecného nebo interního lékařství, bezúhonnost, znalost práce  
na PC. Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 14. platové třídy – platové rozpětí od 48 680 Kč do 63 520 Kč dle 
započitatelné praxe  + zaměstnanecké benefity viz níže. 

 

PSYCHOLOG (možné i na DPČ) 
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na jednooborovou psychologii, 
bezúhonnost, znalost práce na PC. Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 12. platové třídy - platové rozpětí od  27 040 Kč  
do 38 180 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže. 

 

VYCHOVATEL K ODSOUZENÝM MUŽŮM VE VTOS 
Požadujeme: vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání – bakalářský studijní program, studijní obor  s pedagogickým 
zaměřením, bezúhonnost, znalost práce na PC, administrativní zdatnost. Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 10. platové 
třídy - platové rozpětí od 23 690 Kč do 33 200 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže. 

 

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY VĚZNICE STRÁŽ POD RALSKEM:  
● 25 resp. 30 dnů dovolené v kalendářním roce + 5 dnů indispozičního volna ● podnikové stravování včetně příspěvku ● odměny 
při životním a pracovním výročí ● příspěvek z FKSP na rekreaci, kulturu, tělovýchovu, sport a vzdělávání ● možnost rekreace  
na zotavovnách VS ČR ● možnost čerpání bezúročných půjček z fondu kulturních a sociálních ● lékařskou péči ● využití 
posilovny a sauny. 

 

Dále nabízíme: 

LÉKAŘ na DPČ 
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, atestaci I. stupně ze všeobecného nebo interního lékařství (vhodné i pro lékaře dokončující 
atestaci), bezúhonnost, znalost práce na PC. 
Nabízíme: dohodu o pracovní činnosti s úvazkem max. 20 hodin týdně (spodní hranice není omezena) s odměnou 600 Kč/hod.  

 

Podrobné informace získáte na: tel.: 487 878 213 , e-mail: vkostalova@vez.spr.justice.cz  
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Marie Dimunová

Jak se vlastně stalo, že jste se z Prahy přistěho-
vali zrovna k nám, do Hodkovic?
Od malička jsem milovala Jizerky, kam jsme 
s rodiči jezdili. Hlavně do Bedřichova. Manžel 
také často Jizerky navštěvoval, ale spíš směrem 
na Maxov. Když jsme se poznali, zjistili jsme, že 
máme stejnou zálibu a chtěli si pořídit chaloup-
ku v tomto kraji. Náhoda tomu chtěla a při jedné 
z návštěv manželovy sestry, která tu měla cha-
lupu, se manžel optal, zda tu není něco volného 
a ona tu na nás čekala tahle chaloupka.

Bylo to okamžité rozhodnutí?
Chalupu jsme kupovali v únoru, ten rok byla ta-
ková zima a tolik sněhu, jako potom už nikdy. 
Takže my jsme vlastně viděli jen vnitřek. Ale 
když jsem vešla, věděla jsem, že jsem doma. Byl 
to intenzivní pocit a bylo jasno. Celou věc jsme 
probírali i s tehdy ještě malými dětmi. Koupě 
domu v té době bylo velké rozhodnutí, ale rodina 
zafungovala a všichni jsme se pro tohle místo 
nadchli.

Jaké to bylo, nastěhovat se do starého domu?
V podstatě příšerné. Když opadl sníh, zjistili 
jsme, že se musí vyměnit střecha, okna. Uvnitř 
rozvody, podlahy, dispozičně trochu změnit 
místnosti…. Jednoduše jsme to museli vzít 
z gruntu a místnost po místnosti, od výplaty 
k výplatě jsme se postupně zabydlovali. Čekalo 
nás sice několik let zvelebování, ale také radost 
z každé opravené místnosti, že jsme to s manže-
lem společnými silami zvládli. To bylo báječné! 
I když ano, někdy tady byly polní podmínky, va-
řilo se v předsíni, v zimě jsme ze začátku měli 
kamna jen v jedné místnosti apod. Ale zvládli 
jsme to, jako rodina!

Blíží se advent, jaké byly Vaše první Vánoce 
v nové chaloupce?
Do prvních Vánoc jsme se snažili alespoň tro-
chu tu naši boudu zútulnit. S dětmi jsme se 

V posledním letošním rozhovoru zvolníme. Měla jsem tu čest, setkat se s paní spisovatelkou 
Marií Dimunovou. Hořkosladké, leč báječné povídání o Vánocích, o životě a o tom, co přináší:

radili, jestli chtějí Vánoce zde, nebo v Praze. 
Jednohlasně si odhlasovaly Hodkovice a ve vá-
nici jsme jeli slavit na sever.  Chalupa je sice 
německá, my jsme ale dodržovali typické české 
Vánoce. Manžel je z východního Slovenska, je 
Rusín, takže muselo být dvojí menu. Manžel tak 
mohl protahovat dobu, kdy natěšené děti půjdou 
ke stromečku pro dárky. Byla to idylka, hodně 
sněhu, rodina, pohoda a dobří sousedé.

Když jste zmínila sousedy, jak vás tu přijali?
Když jsme poprvé přijeli likvidovat nepořádek 
a uklízet chalupu, svítili jsme si jen petrolejkou. 
Sousedi nám okamžitě nabídli pomoc. Báječní 
manželé Škodovi, od té doby se z nás stali přá-
telé. Pokaždé, když jsme v zimě přijížděli večer 
do vymrzlé chalupy, hned mě s malou dcerkou 
zvali dál, abychom nebyly v zimě, než se v cha-
lupě zatopí a bude teplo. Měli jsme tedy štěstí 
i na velmi přátelské přijetí a místní nás hned 
vzali do „party“.

Jak dlouho tu vlastně bydlíte trvale? Není Vám 
tu smutno bez aktivit velkoměsta?
Už je to 15 let, předtím jsme sem jezdili jen na 
víkendy a prázdniny. Nakonec jsme zůstali a
smutno nám tu rozhodně není. První rok v dů-
chodu jsme se s manželem rozhodli vyrobit pro 
přátele dárky k Vánocům. Vytvořili jsme zdobe-
né krabičky a já do nich upekla 30 kg cukroví. 
Následovaly vlastní adventní věnce, svícny, věn-
ce na dušičky, pletení pomlázek. První rok jich 
manžel upletl 700! On s nimi jezdil do jablonec-
kého Eurocentra na trh a já jsem je prodávala 
doma. Trumfovali jsme se, kdo jich prodal víc. 

To je zajímavý koníček, věnovala jste se aranž-
má i dříve?
Vždy jsem si přála být aranžérka. Jako mladá 
jsem v Praze obcházela výlohy tehdy význam-
ných obchodních domů a dívala jsem se, jak je 
upravují. Maminka si však přála, abych měla 
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vzdělání s maturitou. Absolvovala jsem obchod-
ní akademii. Ale to zalíbení ve mně zůstalo, 
dodnes si neumím představit stůl bez květin, 
každou neděli mám své aranžmá na stole. 

Když o tom tak přemýšlím, tak obchodní aka-
demie i  aranžérství mají ale daleko k  psaní 
knih. 
Ano i ne, po škole jsem pracovala ve Středočes-
kém deníku jako písařka, později jsem dostala 
na starost „stránku mladých“. Měla jsem fantas-
tické starší kolegy, kteří mi s psaním pomáhali 
a opravovali mě, když bylo třeba. Tam se rozvi-
nula moje láska k novinářské profesi. Pak bohu-
žel přišel rok 1968. Byl smutný i tím, že pro mě 
skončila žurnalistika.

Co Vás vedlo k  napsání knížky právě o  Vaší 
chalupě?
Já jsem o naší chalupě psala jen tak do šuplíku, 
nepřemýšlela jsem, že by to někdy vyšlo knižně. 
Ale rodina a přátelé mě přesvědčili, že to vyjít 
musí. A proč jsem psala právě o naší chalupě? 
Knížka se jmenuje „Bouda na hororu“. Jednak je 
to i píseň, kterou jsem si jednou při další z mno-
ha prací na zahradě zanotovala, a taky tu straší.

Straší? Nadpřirozeno, duchové a podobně?
Přesně tak, v chalupě nám straší. Už když jsme 
ji koupili. Nejhorší to bývá kolem druhé a tře-
tí hodiny ráno. Jednou jsem při pečení cukroví 
potřebovala džem, a protože jsem chtěla mít vše 
hotové v jednom tahu, šla jsem ve dvě ráno do 
sklepa pro jednu sklenici. V tu chvíli se všechny 
police rozletěly, popadaly a já jsem pochopila, že 
od půlnoci není sklep mým teritoriem, ale patří 
jiným obyvatelům naší chalupy. Nejvíc straší-
valo v ložnici, někdy nám duchové pomohli do-
slova vyhnat nepohodlné hosty. Troufám si říct, 
že to špatné je už z domu pryč a zůstali tu jen 
ti dobří. Chrání náš domov. Zlého člověka přes 
práh nepustí. A my už jsme si na ně také zvykli.

To byl ale opravdu pořádný námět pro knihu, 
ale Vy jste zvládla ještě jednu, je to tak?
Ano, první kniha byla „Bouda na hororu“, kte-
rou mi pokřtila paní Marie Rottrová, a druhá 
kniha už byla o milovaných psech „Košík mod-

rých běloušů, aneb Pozor, vyletí štěně“, kterou 
mi pokřtila paní Helena Růžičková.

Vidím, že jste tu opravdu spokojená, ale je 
něco, co Vás na Hodkovicích překvapilo?
První, co mne opravdu zarazilo, bylo, jak je 
město odpoledne pusté, bohužel to tak na mne 
působí dodnes. Další věcí, které jsem si všimla, 
bylo ne zcela funkční konkurenční prostředí 
u obchodníků, dřív to tak bylo hodně. Dnes už 
to je lepší. Na některé věci jsme si tady museli 
oproti Praze zvykat a dlouho se na nás někteří 
dívali jako na „lufťáky“ a ještě hůř, na naplave-
niny. A já jsem tu přitom doma. 

Ale musím Vám říct, jednou jsme si tu tak 
trochu šplhli, manžel pomáhal dláždit okolí so-
chy T. G. Masaryka, když se měla znovu vrátit 
na náměstí.

Nakonec bych se Vás zeptala na aktuální téma, 
jak se chystáte na svátky?
Svátky, Vánoce. Letos to u nás bude kvůli man-
želově nemoci náročné. Ale naděje nám neschá-
zí, a i proto chceme udělat Vánoce takové, jaké 
mají být. Rodinná pospolitost, radost, vzájemná 
pomoc a setkávání se s přáteli. Víte, i když je 
moje situace nezáviděníhodná, naši přátelé mi 
velmi pomáhají, potkávám opravdu hodné lidi, 
pochválit musím i spolupráci s místní pečovatel-
skou službou. Když to tedy shrnu, právě v tom 
předvánočním čase člověk více vnímá přístup 
svého okolí a já musím říct, že dobří lidé jsou 
stále mezi námi. A dárky, největší dárek jsou 
děti, a ty mám já opravdu báječné.

A co zbývá dopsat mně? Tentokrát je to těžké, emoč-
ně těžké. Měla jsem možnost hovořit s dámou s ne-
skutečnou vnitřní energií, která se ničeho neleká. 
Přesto jí život připravil velmi hořkou pilulku. Avšak 
bez ohledu na to mi vypráví a  těší se na Vánoce. 
Zároveň pozoruji bezmeznou pomoc rodiny a úctu 
jeden k druhému. V malé chaloupce, boudě na ho-
roru, je srdečně teplo a tou hlavní příměsí je láska, 
pokora a naděje. Vkrádá se mi proto do mysli, že ten 
předvánoční čas je opravdu kouzelný, s duchy i bez 
nich, stačí se podívat na ta správná místa, hovořit 
s dobrými lidmi a uvědomit si, že hodnota štěstí se 
neměří počtem dárků pod stromečkem.

Naďa Burianová, Marie Dimunová
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Křížová cesta v Hodkovicích
Zdeněk Buriánek

V roce 1818 byl zdejším radním Josef 
Ludwig. O nápadu zřídit na Kostelním vrchu 
křížovou cestu přemýšlel již delší dobu. Potře-
boval se však spojit s někým, s kým by celou 
věc mohl probrat, a kdo by byl jeho myšlence 
nakloněn. Volba padla na hodkovického měšťa-
na Františka Ignáce Plannera, jemuž se nápad 
velmi zalíbil a slíbil Ludwigovi podporu. Pla-
nner žil v bezdětném manželství a rozhodl se 
zanechat po své smrti zbožnou nadaci. Společ-
ně získali svolení hodkovického magistrátu ke 
stavbě. Podle dohody měla být nejprve srovnána 
přístupová cesta na vrchol, při ní postaveno pět 
kapliček a na vrcholu šestá kaple božího hrobu. 
František Ignác Planner poskytl kus svého pole, 
hraničícího s kaplí, jako fundaci k udržování 
všech kaplí.

Základní kámen k první kapli byl položen 
na začátku srpna 1818. Stavbu vedl osobně Jo-
sef Ludwig. Planner platil mzdu dělníkům, kte-
ří prováděli výstavbu kaplí směrem k vrcholu 
kopce. Během stavby však onemocněl a 28. září 
1818 nečekaně zemřel. Ještě před smrtí určil, že 
na vrcholu bude stát kaple stejného stylu jako 
všechny ostatní. Hodkovičtí občané si však přá-
li postavit kapli mnohem větší, což se podařilo 
díky sbírce uspořádané městským zastupitel-
stvem. Mezi dary byl i obraz namalovaný ma-
lířem Führichem z Prahy, který opatřil a daro-
val občan Jan Valenta. Oltářní stůl byl zajištěn 
dalšími dobrodinci. Krista v něm ležícího dala 
na vlastní náklady zhotovit vdova Františka 
Blaschková z Bezděčína. Tabernákulum a zpo-
vědnici darovaly zdejší cechy kolářů, krejčích, 
zámečníků a bednářů. Protože na kapli byla po-
stavena věžička, společnost hráčů loterie obsta-
rala do kaple tři zvony. Na větším byl umístěn 

V letošním roce slaví křížová cesta v Hodkovicích nad Mohelkou 200 let od svého vzniku. 
První zmínka o kapli na Kostelním vrchu je v kronice města zaznamenána právě v roce 1818. 
Ale co tomu předcházelo?

nápis: Věnováno hodkovickými obyvateli a dob-
rodinci 1821. Ke konci roku 1820 stálo už pět 
kapliček křížové cesty a větší vrcholová kaple. 
Ostatní zbylé kapličky byly stavěny postupně 
v následujících letech. 

Nově postavená kaple na Kostelním vrchu 
byla po roce 1820 hojně navštěvována. Stále se 
usilovalo o to, aby se zde mohly konat mše. Pro-
to byl zřízen fond na tři mše, pro začátek bylo 
vybráno 150 zlatých a 90 krejcarů, které byly 
uloženy u pojišťovny. Velkou finanční částku 
60 zlatých věnovala Rosina Blažková z Bez-
děčína. Žádost o povolení sloužit mše, kterou 
podal farář Zuckert, byla ale zemským úřadem 
zamítnuta. Protože tento farář v roce 1829 ze-
mřel, žádostí se dále nikdo nezabýval. Tento 
stav trval až do roku 1840, kdy tehdejší vikář 
libereckého okresu Jan Pažout žádost obnovil. 
Byla opět zamítnuta s tím, že dary musí být po-
stoupeny kostelu v Hodkovicích. Vikář se odvo-
lal a napsal zemskému úřadu, že dárci odmítají 
předat své dary hodkovickému kostelu a dokon-
ce budou požadovat vrácení darů. Mezitím se 
navýšila sbírka o dalších 140 zlatých a přibylo 
významných dárců. Mezi ně patřil obchodník 
se sklem a velitel ostrostřelců Ferdinand Xaver 
Unger (1796–1849), který věnoval skleněný lus-
tr a částku 50 zlatých, dalším dárcem byl lékař 
August Georg Khittel (1768–1841), který věno-
val 40 zlatých, slavnosti se ale bohužel nedožil. 
Vdova Anna Spietschková věnovala 5 zlatých. 
Hodkovický měšťan Josef Masopust věnoval 
45 zlatých za odstoupení lesního pozemku. Na 
základě zvyšujícího se kapitálu zemský úřad na-
konec konání mší povolil. Magistrátu to dal na 
vědomí v červnu 1842. Hodkovičtí občané přija-
li zprávu s nadšením. 
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Začaly velké přípravy na první slavnostní 
mši. Protože křížová cesta byla vystavěna už 
před více než dvaceti lety, bylo nutné provést 
renovaci všech devíti kapliček, upravit a urov-
nat cestu, dovézt písek a další materiál. Zajíma-
vostí je, že dobrovolnou prací přispěli občané 
okolních vesnic z Vrchoviny, Kocourova, Třtí, 
Radostína a Sedlejovic. Slavnost byla napláno-
vána na 7. srpna 1842 a povolení k jejímu usku-
tečnění udělil litoměřický biskup. V kronice je 
uvedeno, že panovalo příznivé počasí, slavnost 
začala v deset hodin a trvala do půl druhé od-
poledne. Průvod vyšel od hodkovického kostela 
pod církevními a cechovními prapory, s hudbou 
a zpěvem. Mezi občany šli zástupci magistrátu, 
cechů a církve. Průvod vedl okresní vikář Jan 
Pažout v doprovodu hodkovických duchovních 
a četných kněží z okolí. Šel přes náměstí, pokra-
čoval Horní kostelní ulicí přes Jáchymův vršek 
na nově zřízenou a částečně zelení vyzdobenou 
cestu na Kalvárii. Cestou na vrchol se průvod 
zastavil u každé kapličky vyzdobené novým 
obrazem, kde proběhlo požehnání a vysvěce-
ní. Nakonec byla vysvěcena vrcholová kaple. 
Svěcení vedl liberecký vikář a tehdejší děkan 
v Loukově, Jan Pažout, za asistence patnácti 
kněžích. Proslov pronesl v jazyce německém 
a potom českém. Mělo to být snad poprvé, kdy 
v kraji zaznělo kázání také v češtině. Na závěr 
vikář předal klíče hodkovickému duchovnímu 
správci Michaelu Grundovi. Ten byl jmenován 
do funkce 12. prosince 1840 a přišel do Hod-
kovic z Českého Dubu. Po skončení dopolední 
bohoslužby bylo veškeré duchovenstvo a ostatní 
hosté v bytě pana purkmistra Josefa Blaschky 
pohoštěno prostým obědem, který obstaral ma-
gistrát a zastupitelé Hodkovic.

Křížová cesta se ihned stala vyhledávaným 
místem. Byl odtud nádherný výhled do krajiny, 
na jaře kvetly na stráních třešně a svoji boudu 
zde měl i hlídač třešňového sadu. Alois Frinta ve 
své knize o Hodkovicích v roce 1949 uvedl: „kap-
ličky jako bíle odění poutníci provázejí tě krás-
ným třešňovým sadem“. V srpnu 1843 náhle 
zemřel zdejší duchovní správce Michael Grund. 
V Hodkovicích byl jen krátce – dva roky a osm 

měsíců. Na jeho místo byl 10. prosince 1843 
jmenován farář Josef Hofrichter z Rychnova.

Smutným dnem v historii křížové cesty je 
6. červen 1864, kdy v noci vyhořela vrcholová 
kaple. Kronika uvádí, že příčina vzniku požáru 
byla patrně v neopatrnosti řemeslníka pracující-
ho na stavbě. K jejímu opětovnému postavení do-
šlo až v roce 1867. Nová kaple byla celokamenná 
ve stylu novogotiky. K její stavbě významně při-
spěl patron hodkovického kostela kníže Kamil 
Rohan (1800–1892), který v té době přestavoval 
sychrovský zámek. Po dlouhá léta byl vrchnos-
tenským stavitelem Rohanů hodkovický občan 
Wilhelm Burde, který postavil Rohanům mno-
hé stavby na jejich statcích. V kronice najdeme 
též malou zprávu o úmrtí duchovního pastýře 
Josefa Hofrichtra, který zemřel 25. listopadu 
1873. Na jeho místo byl jmenován kaplan Fran-
tišek Ptáčník.

Dalším mezníkem v historii křížové cesty 
byl rok 1929. V tomto roce, v neděli 11. srpna, 
byl slavnostně vysvěcen nový zvon kalvárské 
kaple. O jeho získání se významně zasloužil 
zdejší truhlářský mistr Richard Zimmer, když 
vedl jako předseda komitétu pro zvon před-
běžné a prováděcí práce. Zvon, který vyrobila 
chomutovská firma Richard Herold, je 35 cm 
vysoký s průměrem 46 cm, váží 56 kg a nese ná-
pis: Zvon kalvárské kaple věnovaný německým 
obyvatelstvem – Hodkovice 1929. Sbírka na jeho 
pořízení vynesla částku 7000 korun. Z této část-
ky bylo za zvon zaplaceno 2130 korun, dále byly 
zaplaceny opravy kaple a lustru. Byly pořízeny 
nové obrazy od Josefa Ulricha z Radoňovic pro 
jednotlivá zastavení křížové cesty i koberce do 
kaple. 

Řemeslné práce provedli všichni mistři 
zdarma. Vnitřní a vnější malby kaple provedli 
bezplatně Karl Koschek, Josef Karel a Franz We-
ber. Zvon do kaple pověsil mistr zámečnický Jo-
sef Czerny. Věžičku zvonu opatřil nátěrem Hans 
Günthel. Po vysvěcení následovala polní mše na 
Kostelním vrchu. Zvon vysvětil a slavnostní ká-
zání vedl páter z Liberce. Patronkami praporů 
byly Emilie Zimmerová, Julie Rösslerová, Marie 
Wildeová, Ida Hertelová, prof. Wintersteinerová 
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a Fanny Wollmannová. Richard Zimmer podě-
koval dárcům a příznivcům, starosta Berthold 
Skoda (1875–1953) poděkoval Zimmerovi za ná-
mahu při realizaci celé akce. Ten den bylo pře-
krásné počasí, které na horu vylákalo mnoho 
obyvatel z Hodkovic a blízkého okolí.

Po roce 1948 dochází k postupnému chát-
rání křížové cesty a vrcholové kaple. Až v roce 
1994 byl areál hodkovické kalvárie prohlášen 
kulturní památkou a zároveň začaly záchranné 
práce. 

Použité zdroje:
 y Fišar, Miroslav. Střepinky z historie Hodko-

vic nad Mohelkou. 2003
 y Zajíček, Václav, Ing. Moje Hodkovice, 2016
 y Jizerská Kóta 0428, kulturní a společenská 

revue severovýchodních Čech, 1996
 y Kronika města Hodkovic

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

http://pratele-hodkovic.cz

Vrcholová kaple a závěr křížové cesty na fotografii 
z přelomu 19. a 20. století

Do roku 1989 areál zchátral, na začátku 
devadesátých let stály pouze zdi dvou kapliček  

a vrcholové kaple.

Oprava střechy vrcholové kaple v roce 1997
Stav v březnu roku 2018 – křížová cesta s kaplí jsou 

chráněny jako Kulturní památka České republiky
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 y Za účasti rodičů na zahradě školky proběhlo 
ve čtvrtek 25. 10. 2018 „Dýňování“. Rádi by-
chom poděkovali všem rodičům, kteří si našli 
čas a společně se svými dětmi vydlabali krásné 
a originální dýně :-)

 y V pondělí 5. 11. 2018 jsme úspěšně zahájili 
školičku sportu. Celkem nás čeká 7 lekcí, kde 
si každou lekci vyzkoušíme jiný sport. Poslední 
lekce bude zpřístupněna i pro rodiče.

 y Ve čtvrtek 8. 11. 2018 proběhl projekt pro před-
školní děti s názvem „Den s dopravní výcho-
vou“ Děti byly nadšené a hodně se toho při-
učily :-)

 y Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhla za účasti ro-
dičů a veřejnosti„Vánoční dílnička“. Děkujeme 
všem zúčastněným :-) Udělali jsme si krásnou 
vánoční atmosféru a vyrobili krásné věnce.

 y Myslíme i na zvířátka. Krtečci a myšky byli na 
procházce v lese a udělali zvířátkům malou zá-
sobu na zimu :-)

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI

 y Ve středu 5. 12. 2018 k nám do školky přijede 
Mikuláš s čerty a doufáme, že nám všechny 
děti nechá a nikoho si neodnese :-)

 y Srdečně Vás zveme na Vánoční besídku na-
šich tříd. Besídky se uskuteční ve čtvrtek 
13. 12. 2018 v jednotlivých třídách. Krtečci 
začínají v 15:00. Žabičky v 15:30 a Myšičky 
v 16:00. Pilně trénujeme a těšíme se na Vás :-)

 y V pondělí 17. 12. 2018 k nám přijede oblíbené 
divadélko „Koloběžka“ s pohádkou „Jak čerti 
pekli Vánoční cukroví“

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ PŘEDVÁNOČNÍ DNY 
PLNÉ RADOSTI, LÁSKY A KLIDU.

Kolektiv MŠ Sluníčko


