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Úvodní slovo redakční rady

Vážení čtenáři,

přejeme vám poklidný advent, krásné svátky vánoční, bohatého ježíška a hlavně 
rodinnou pohodu!

Naďa, Hanka a Gábina

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

Antonín Gébl
Jaroslav Vejvoda

Jubilanti v prosinci 2019

Vážení spoluobčané,

Pomalu opět nastává čas adventu  
a s ním spojené ohlédnutí za končícím rokem.

V Hodkovicích jsme prožili rok plný  
krásných společných setkání a událostí.

Prožijte nastávající adventní čas a vánoční svátky  
v klidu a bezpečí svých domovů, v kruhu Vašich rodin a blízkých.

Přejeme Vám štěstí, zdraví a pohodu a mnoho splněných přání. 

Za město Hodkovice nad Mohelkou ze

Markéta Khauerová a Helena Řezáčová

 



4 Kulturní kalendář

Informace z 19. zasedání rady města 23. 10. 2019
 –  Rada města vzala na vědomí žádost o povolení stavebních úprav v bytu města Pražská 179, 
Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal nájemce bytu pan R., bytem Hodkovice nad Mohelkou. 
Předpokládaná cena rekonstrukce bytu činí 100.000,00 Kč až 130.000,00 Kč. Rada města po-
věřuje starostku města zajištěním informací k možným stavebním úpravám.

 –  Rada města vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna na dny 31. 10. 2019 a 1. 11. 2019 
v Základní škole T.G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitelky této 
školy. Ředitelské volno je vypsáno z technických důvodů, bude probíhat kompletní rekonstruk-
ce školního rozhlasu.

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
30. 9. 2019. Dluhy činí 116.927,20 Kč. 

 –  Rada města schválila návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou a při-
dělila bytu č. 11 paní H., trvale bytem Praha.

 –  Rada města souhlasí s konáním divadelních představení, která bude pořádat spolek „Konlex“ 
z.s., Rychnovská č. ev. 30, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 023 09 408 v Městském kinu 
Hodkovice nad Mohelkou v termínech dohodnutých s vedoucí kina Mgr. Alenou Banghovou 
a stanovuje částku za pronájem prostor kina ve výši 250,00 Kč/hodinu.

 –  Rada města stanovila částku za pronájem prostor Městského kina Hodkovice nad Mohelkou 
ve výši 250,00 Kč/hodinu a pověřuje vedoucí kina Mgr. Alenu Banghovou agendou jednotli-
vých pronájmů.

 –  Rada města schválila žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou o vyjádře-
ní souhlasu města s přijetím finančního daru od společnosti JUSTR, s.r.o., nám. T. G. Masary-
ka 169, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 25028308 ve výši 15.000,00 Kč. 

Informace z 20. zasedání rady města 6. 11. 2019
 –  Rada města nesouhlasí s žádostí o prodej části pozemku města p.č. 1730/1 (ostatní plocha) 
o výměře 4239 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní Š., bytem Hodkovice 
nad Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře cca 30 m2. Záměrem je výstavba garáže. Rada 
města předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dota-
ce z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí 
č. OLP/3693/2016 „ Projektová dokumentace centrální kanalizace a ČOV Jílové“. Dodatkem 
dochází ke změně termínu ukončení realizace projektu a to nejpozději do 30. 11. 2020.

 –  Rada města schválila přijetí a čerpání finančních prostředků v předpokládané částce 
509.022,00 Kč – č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015255 „Se sluníčkem naše školka, 
šťastný každý kluk i holka II“. 

 –  Rada města schválila uzavření mateřské školy dne 23. prosince 2019, 27. prosince 2019, 30.pro-
since 2019 a 31.prosince 2019 s tím, že rodiče budou na tuto skutečnost řádně upozorněni.

Městský úřad informuje
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Pokračování na straně 6

 –  Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 
a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku z poby-
tu a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města schválila žádost o finanční podporu akce „Nejúspěšnější sportovec okresu Liberec 
za r. 2019“, kterou podal zapsaný spolek Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace, Jab-
lonecká 88/18, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, IČ: 46747818. Rada města poskytne dar 
ve výši 5 000,- Kč.

 –  Rada města schválila žádost o finanční dar na vydání publikace Podještědský lidový oděv 
v proměnách času, kterou podal Folklorní soubor Horačky z.s., Na Žižkově 159, Český Dub IV, 
463 43 Český Dub, IČ: 46747699. Rada města poskytne dar ve výši 10.000,00 Kč.

 –  Rada města projednala nový ceník pro odvoz vytříděného papíru a skla předložený společ-
ností WEGA Recycling s.r.o., Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 27650189 a 2 ce-
nové nabídky, které podala společnost KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., Praha - Dolní Měcholupy, 
Ke Kablu 289/7, PSČ 10200, IČ: 28674286 a společnost Severočeské komunální služby s.r.o., 
Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 62738542. Rada města schvaluje zajištění 
vývozů společností Severočeské komunální služby s.r.o.

 –  Rada města schválila uzavření smlouvy na odběr jedlých olejů a tuků od občanů od společnos-
ti Makroils CZ s.r.o., Čajkovského 910/5, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové.

 –  Rada města projednala návrh na poskytnutí mimořádných odměn za splnění mimořádných 
nebo zvláště významných úkolů obce uvolněným členům zastupitelstva města a předává věc 
k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města souhlasí s cenovou  nabídkou společnosti N&N KOŠÁTKY s.r.o.na dodávku sněho-
vé radlice za částku 124.630,00 Kč včetně DPH. Rada města souhlasí s financováním prostřed-
nictvím leasingového financování v rámci leasingu traktoru Major HS 80 včetně vývodového 
hřídele. 

 –  Rada města provedla vyhodnocení poptávek na akci „Celoroční údržba hřbitova 2020–2021“. 
Nejvýhodnější nabídku předložila za cenu 297.000,00 Kč bez DPH společnost Zeleň-služby, 
kom. spol., Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 02545322. 

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na výsadbu 5 ks stromů na sídlišti Podlesí 
a následnou péči po dobu 12 měsíců ode dne vysazení se společností Zeleň-služby, kom. spol., 
Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 02545322 za cenu 48.750,00 Kč bez DPH.

Informace ze 6. zasedání zastupitelstva města 13. 11. 2019
 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zakázku „Mateřská 
škola Hodkovice nad Mohelkou“. Smlouva je uzavřena se společností Haas Fertigbau Chanovi-
ce s.r.o., Chanovice 102, Horažďovice, PSČ 341 01, IČ: 62496867. Dodatkem se navýší cena díla 
o částku 250.838,15 Kč bez DPH z důvodu dodatečných požadavků města.
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 –  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6/2019. Příjmy v rozpočtové změ-
ně jsou 724.629,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 724.629,00 Kč a změna financování 
v rozpočtové změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 62.542.416,18 Kč, 
výdaje po rozpočtové změně budou 74.542.416,18 Kč a financování po rozpočtové změně bude 
12.000.000,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2020. Výdaje jsou pláno-
vány ve výši 70.297.300,00 Kč, příjmy jsou plánovány ve výši 54.692.300,00 Kč a financování 
je plánováno ve výši 15.605.000,00 Kč. Rozpočet je plánován jako schodkový a financování je 
zajištěno z ušetřených finančních prostředků z minulých let. Tabulka s upřesněním jednotli-
vých položek je součástí materiálů. Zastupitelstvo města souhlasí se sociálním fondem na rok 
2020 ve výši 455.000,00 Kč na straně příjmů a výdajů.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, na části pozemku měs-
ta p.č. 2026 (orná půda) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o zřízení věcného břemene ve 
prospěch manželů J., bytem Hodkovice nad Mohelkou za účelem zřízení kanalizační přípojky. 
Finanční náhrada za zřízení služebnosti se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč + daň z přida-
né hodnoty ve výši 21%. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí žadatelé.

 –  Zastupitelstvo města schválilo nabídku na darování pozemku p. č. 349/2 (trvalý travní porost) 
o výměře 34 m2 v k. ú. Záskalí, kterou podal pan Z., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Jedná 
se o pozemek, na kterém se nachází kaplička sv. Anny a tři vzrostlé lípy. Správní poplatek za 
vklad do katastru nemovitostí uhradí město.

 –  Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů. 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

 –  Zastupitelstvo města zrušilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku z uby-
tovací kapacity dnem 31. 12. 2019.

 –  Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

 –  Zastupitelstvo města schválilo návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování nového územ-
ního plánu Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města schválilo návrh smlouvy OLP/3405/2019 o spolupráci při zajištění do-
pravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023, kterou předložil 
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508. Město se zavazuje zaplatit na 
zajištění dopravní obslužnosti Kraji částku ve výši 264.960,00 Kč za kalendářní rok.

 –  Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí mimořádné odměny starostce a místostarostce ve 
výši měsíční odměny, která členům zastupitelstva náleží za výkon jimi zastávané funkce, za 
splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů obce v krátkém časovém období, a to za 
podmínky plnění běžných pracovních povinností a úkolů vyplývající z funkce starostky a mís-
tostarostky. 

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města



7Kulturní kalendář 7

7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA HODKOVICE NAD MOHELKOU

se uskuteční ve středu 11. 12. 2019  
od 18 hodin v obřadní síni Městského úřadu.

Těšíme se na Vaši účast

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

OZNÁMENÍ

Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr v Pelíkovické ulici 
bude v období od 15. 12. 2019 do 5. 1. 2020 uzavřen. 

Děkujeme za pochopení.

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

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

Městská knihovna v Hodkovicích nad Mohelkou

Vážení čtenáři a uživatelé knihovny, poslední výpůjční den letošního roku 
bude ve čtvrtek 19. prosince. Přeji Vám klidné prožití svátků s příjemnou 
knihou a v roce 2020 pevné zdraví, pohodu a lásku. Těším se na Vás od 
pondělí 6. ledna 2020.
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INFORMACE PRO OBČANY 

změny v obecně závazných vyhláškách

1. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

Změna je zejména v úpravě mapy s vyznačenými místy jako veřejná prostranství.

2. Místní poplatek ze psů.

Změna je, že poplatníkem je nejen osoba s trvalým pobytem na území obce, ale i osoba 
s ohlášeným místem pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Další důležitá změna je, že sazba poplatku držitele psa s nárokem na sníženou hranici 
sazby poplatku, nebude nadále vázaná na poživatele některého z důchodu, ale pouze na 
dovršení věku 65 let. 

V obecně závazné vyhlášce je v úlevách vymezen okruh poplatníků (např. poživatelé 
invalidního důchodu), na které se úleva bude také vztahovat.

Obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem města dne 13. listopadu 2019 vejdou 
v platnost od 1. 1. 2020.

V říjnu 2019 naše vláda schválila novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích. Našeho města se tyto změny týkají u dvou níže uvedených poplatků:
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Zvýšení kapacity MŠ Hodkovice

Jsem velmi ráda, že se nám podařilo dokon-
čit další z významných projektů města Hodkovi-
ce nad Mohelkou. Příprava projektů není nikdy 
jednoduchá, a to se potvrdilo i v tomto případě. 
Zastupitelstvo města na svém jednání 18. 4. 2018 
uvolnilo částku 500.000.- na přípravu projektu 
výstavby samostatného pavilonu MŠ v areálu 
stávající školky, který navýší stávající kapacitu 
o 20 dětí. Nejprve bylo potřeba najít spolupracu-
jící firmu pro zpracování studie a návrhu řešení 
s ohledem na možnosti umístění stavby. To bylo 
v době velkého vytížení projekčních i stavebních 
firem velmi složité, mnozí nejprve spolupráci 
přislíbili, ale nikdy ji nedokončili. Mnozí si také 
jistě vzpomenete, co se v Hodkovicích odehrávalo 
před loňskými komunálními volbami, jak někteří 
kritizovali a zpochybňovali plánovanou výstavbu, 
a i z toho důvodu jsem pak projekt na nějakou 
dobu pozastavila. Především z důvodu nutných 
finančních výdajů, které by třeba budoucí vedení 
města zpochybňovalo. 

Nicméně Vaše podpora v komunálních vol-
bách nám umožnila pokračování realizace projek-
tu a dnes si můžeme říci, že se to podařilo. Máme 
za sebou nespočet jednání, výběr typu stavby, 
zpracování studie s umístěním do terénu, zpraco-
vání projektové dokumentace a následné získání 
všech potřebných stanovisek k získání stavebního 
povolení, které je v právní moci od 5. 6. 2019. Mezi 
tím probíhala příprava staveniště, kácení stromů, 
úprava terénu a příprava na napojení inženýr-
ských sítí ze stávajícího objektu mateřské školy. 
Samozřejmě také výběr zhotovitele stavby, tech-

Vážení spoluobčané, od 1. 12. 2019 navyšujeme kapacitu MŠ Hodkovice o 20 míst.
nického dozoru a vybavení nového pavilonu MŠ.  

02.07.2019 podpis smlouvy se společností 
HAAS Fertigbau Chanovice s.r.o.

02.09.2019 montáž hrubé stavby
Stavba byla předána stavební firmou 

13. 11.  2019 a stále ještě nebylo jasné, zda vyhra-
jeme i tu poslední, jak já říkám „papírovou bitvu“, 
a budeme mít včas všechna potřebná stanoviska 
ke kolaudaci, k navýšení kapacity MŠ apod. Ale 
všechno vynaložené úsilí je nakonec odměněno 
tím, že

2. 12. 2019 zahájíme provoz nového pavilonu 
MŠ – třídy JEŽEČKŮ

Dovolte mi, abych poděkovala za podporu 
všem zastupitelům, stavebním firmám J&J Je-
řábek Český Dub a HAAS Fertigbau Chanovice 
s.r.o., panu Borisi Weinfurterovi – technickému 
dozoru stavby, svému kolegovi panu Fialovi, kte-
rý byl v mnoha věcech při výstavbě školky ná-
pomocný. Dále bych chtěla poděkovat stávajícím 
zaměstnancům MŠ a především paní ředitelce 
Ireně Ryplové, jejíž obětavost při přípravě školky 
na provoz byla a je obdivuhodná.

Celkové náklady na stavbu (včetně studie, pří-
pravy území, výběrového řízení, projektu, výstav-
by atd.) jsou 8,2 mil. Kč na vybavení 0,8 mil. Kč. 
Veškeré finanční prostředky jsou vydané z roz-
počtu města a financované z vlastních zdrojů. 
Současně ale čekáme na rozhodnutí, zda na vý-
stavbu získáme dotaci z IROP ve výši 6,4 mil. Kč.

Milé děti, ať se Vám ve školce líbí.
Markéta Khauerová – starostka města
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Jan Žďárský – Komenského ulice 591

Prodej začne v So 7. 12. 2019 od 9 hod.

Prodejní doba: So+Ne 9 –16 hod.

Ve všední den po tel. domluvě: 724 623 815

Stromky čerstvě řezané z vlastní plantáže u Turnova.

Jedle, smrky, borovičky, chvojí – do vyprodání zásob!!

Přijďte si vybrat,vyrostly pro Vás!

Letos tomu bude 70 roků, kdy 23. prosin-
ce ráno v 5 hodin vtrhli estébáci do rodi-
ny pana Václava Hanzla a pana Bohumi-
la Mrkvičky. Udělali nepořádek, protože 
hledali nějaké letáky, nenašli nic, a oba 
potom odvezli do Četnické stanice v Hod-
kovicích. Tam dostali první facky a mlá-
cení. Nic neřekli, co a proč, kam je vezou. 
Byly to tak smutné Vánoce, ženské jen 
plakaly a my děti jsme nemohly pochopit, 
co se vlastně děje. Následovalo kruté ob-
dobí a to nejen „nelidského týrání“ zatče-

Blíží se předvánoční čas

ných, ale i psychické utrpení rodin. Když 
se tito vězni vrátili domů, byli sledovaní, 
ale nikdy se nezmínili o situaci, kterou 
byli nuceni si projít. My jsme se po roce 
1989 staly členkami Konfederace politic-
kých vězňů a teprve od nich, kteří přežili, 
jsme poznaly, čím vším si museli v kri-
minále projít.  Takže o Vánocích budeme 
opět vzpomínat na své otce. Bohužel se 
za svých životů nedočkali lepších časů.

Vzpomínají  
Věra Čiháková a Eva Dlouhá – dcery

Blíží se předvánoční čas, a tak jsem se rozhodla ve stručnosti napsat, jaké dokážou 
být také vánoční svátky.
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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 14.     12.     2019 v     16:30  

Cestou kolem kapliček potkáte tradiční vánoční postavičky. 

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

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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Koncert v kostele sv. Prokopa  
v Hodkovicích nad Mohelkou. 

15. prosince 2019 od 18.00 hodin. 

Prodej vstupenek v Městské knihovně  
v Hodkovicích nad Mohelkou. 

Cena vstupenky 300 Kč.
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Ještě jednou Anežka

Při našem představení jsme se odvážili 
přenést a přinést, díky pochopení pana faráře 
Maňáska, atmosféru středověkého královského 
dvora prvního českého krále Přemysla Otakara 
I. do nedivadelního prostoru kostela. Předved-
li jsme scénické vyprávění v obrazech o životě 
Anežky, jedné z velkých osobností české histo-
rie. Její poslání se nese přes staletí až k dnešním 
dnům… a teprve při představení jsem si uvědo-
mila, jak je pravdivé a současné.

Chci poděkovat, nejen za sebe, že jste přijali 
naše pozvání a přišli jste se do kostela na naše 
představení Pocta Anežce podívat. Děkujeme 
také za vaše finanční příspěvky, část příspěvků 
věnujeme kostelu sv. Prokopa a část bude využita 
na pokrytí nákladů spojených s realizací před-
stavení.

Asi jsem nedostala za celou dobu, co dělám 
divadlo, a to už je fakt poměrně dlouho...:-))), 
tolik krásných slov, poděkování, dárečků… Ze 
srdce děkuju VŠEM. Ovšem vaše slova uznání si 
zaslouží zejména ti, kteří byli ochotni naučit se 
složité texty, obléknout kostýmy a v chladivém 
nedivadelním prostoru vytvořit obrazy ze života 
svaté Anežky. 

Opravdu všem velké díky, hlavně dětem, kte-
ré se snažily pochopit, co to ti dospělí po nich 

9. a 10. listopadu 2019 se konalo v kostele sv. Prokopa v Hodkovicích n. M. představení k 30. výročí 
svatořečení Anežky České. Účinkoval divadelní soubor HAD, s dětmi a spoustou dobrovolníků nejen 
z Hodkovic. Krásný zpěv jsme slyšeli od Dagmar Čemusové, která pro představení vybrala hudbu. Na 
kouzelné středověké nástroje ji doprovodil báječný muzikant a učitel hudby z Českého Dubu Václav 
Zelinka.

chtějí, ale někdy nám ukázaly, že vědí víc a vní-
mají věci kolem lépe než my dospělí. Od pěti-
měsíční Rozárky, která svou první životní roli 
zvládla úžasně, přes neuvěřitelného Tomáška 
Václava I., který nás přenesl svým zpěvem české 
hymny zpět do našich časů, přes ostatní Anežky, 
princezny, ženichy, krále s královnou, zbrojno-
še, pobočníky, dvorní dámy a šašky s kaší… atd. 
Díky všem, co stáli na jevišti poprvé, až po staré 
zkušené divadelníky, kteří (už) vědí, že divadlo je 
živá, stále se proměňující tvořivá záležitost, která 
dokáže vyvolat emoce, zamyšlení, nese nějakou 
myšlenku, příběh a především téma k zamyšlení 
a poslání. Nese obraz a nabídne zrcadlo vnitřní-
ho i vnějšího (i současného) světa. Divadlo, aby 
mohlo plnit a splnit to, co má, je to společné dílo 
a opravdu to nejsou jen slova přenesená z papíru 
na jeviště… a není malých rolí...  

V našem představení o Anežce byly (mys-
lím) nejdůležitější právě ty momenty společné-
ho sdílení a zamyšlení. Dojemné obrazy hudby 
a ticha. Obrazy slov a přání, aby se lidé zasta-
vili, poslechli si slova, která předtím třeba ani 
nikdy neslyšeli, aby se třeba jen posadili vedle 
sebe, chytli za ruku a nechali na sebe působit vše 
kolem a také přijali naše představení jako malý 
předadventní dárek. 
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To se nám myslím povedlo.
Děkuji tedy ještě jednou všem, co bez náro-

ku na odměnu či uznání… věnovali čas, energii 
i finance, a někteří i zdraví, a vytvořili nádherné 
dojemné představení. Nic by nebyl platný nějaký 
scénář a představy režiséra, kdyby nebyli ochot-
ni a schopni naplnit to až po okraj. Vznikl také 
jeden důležitý moment, snad i přesvědčení, že to 
s českým národem není až tak špatné a  že 
umí, že nezapomíná, že si dokáže vážit, že si do-
káže pomáhat.  

Na závěr chci ještě velmi poděkovat i za di-
vadelní soubor HAD, městu Český Dub, zejména 
Podještědskému muzeu a knihovně za bezplatné 
zapůjčení kostýmů, za bezplatné zapůjčení kos-
týmů a cenné odborné rady z. s. Gloriet z Prahy, 
za podstatný finanční příspěvek a organizační 
pomoc OS KOVO Monroe, městu Hodkovice 
n. M. za bezplatnou propagaci a inzerci, muzi-
kantům Dagmar Čemusové a Václavu Zelinkovi 
za nádhernou hudbu, kterou nám darovali. 

Darina Martinovská

ZiPS nebo-li  
Zimní pohádková sezóna 2019/2020 začíná 

1.prosince 2019 v Klubovně MONROE, v prvním patře Kulturního domu 
v Hodkovicích. 

Ten den přijde do Motýlku Mikuláš, a aby nám to čekání na něj rychleji 
uteklo, bude v Klubovně připravena veselá pohádka, kterou zahraje Di-
vadlo na Kliku z Liberce. 

15. prosince 2019 přijede soubor Drama lama z Turnova a zahraje 
v 15.00 pro malé i velké diváky veselou pohádku Král měl 3 syny. S po-
hádkou přijde i malé předvánoční překvapení.

… a potom už budou vánoce. Ty si užijeme a po Novém roce bude 
v roce 2020 Zimní pohádková sezóna pokračovat a budou další krás-
né pohádky. Každou neděli v 15.00 až do 8. března 2020 a potom už 
přivítáme jaro.

Sledujte plakátky, rozhlas a Kulturní kalendář a přijďte na pohádky. Těší 
se na vás HAD. 

Program a propagaci Zimní pohádkové sezóny připravila Darina Mar-
tinovská, která se na vás moc těší. V případě dotazů pište na email: 
darina2007@volny.cz . Organizačně a finančně ZiPs zajišťuje OS KOVO 
Monroe. DĚKUJEME.
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Neděle 24. 11.
16.15  SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  
	 	 –	vystoupí	pěvecký	sbor	Ještěd.	
	 	 K	slavnostnímu	rozsvícení	stromu	dojde	v	17.00. 
	 	 Po	rozsvícení	zhlédnete	živý	„VORLOJ“.
Sobota 30. 11.
16.00		 Slavnostní	otevření	adventního	trhu	
	 	 –	KOLEDIVY	v	podání	divadla	100	opic	
18.00  POHROMADĚ NA PŘEHRADĚ
	 	 –	liberecká	bluesová	klasika
Neděle 1. 12.
11.00			 Čertovská	pohádka	v	podání	Jarmily	Enochové
13.30 	 Adventní	koncert	KS	Kontakt	v	obřadní	síni	
	 	 liberecké	radnice	–	vystoupí	seniorský	pěvecký
	 	 sbor	Matylda	a	Tylda.	
15.00 	 Mikulášský	běh	Libercem	–	recesistický	nesoutěžní
	 	 běh	z	náměstí	před	radnicí	
16.00  LEE DAVISON – PRAVÝ AMERICKÝ GOSPEL
	 	 –	adventní	koncert	v	kostele	sv.	Antonína	Velikého
	 	 v	Liberci.	Předprodej na www.evstupenka.cz
17.30  GENNY CIATTI	–	italský	večer	s	fenomenální	
	 	 česko–italskou	zpěvačkou
Pondělí 2. 12.
15.00 		 Vystoupení	dětí	z	MŠ	Kytička	„Čertování“
16.00 	 Vystoupení	sólistů	a	souborů	Karolka	
	 	 a	Apple	Saxes	ze	ZŠ	a	ZUŠ	Jabloňová
Úterý 3. 12.
15.00  DPS	Barvičky	MŠ	Jeřmanická	„Vánoční	zpívání“
15.30 	 Zpíváme	vánoční	hvězdičce	–	vystoupení	dětí	
	 	 z	MŠ	Čtyřlístek
16.00 	 Vystoupení	sólistů	a	souborů	Červík	Pepík	
	 	 a	Naštorc	ze	ZŠ	a	ZUŠ	Jabloňová
Středa 4. 12.
15.00		 Vystoupení	dětí	z	MŠ	Dětská	„Vánoce	s	Notičkou“	
15.30 	 Vystoupení	dětí	z	MŠ	Beruška	„Rolničky	cinkají“
16.00 	 Vystoupení	dětí	z	DPS	Slunečnice	ze	ZŠ	Švermova
17.00  	 Ničí	Quartet	–	čtyř	až	pětičlenný	kvartet	
	 	 disponující	hard	jazzem.
Čtvrtek 5. 12. 
16.00  REJ ČERTŮ A ANDĚLŮ PŘED RADNICÍ
  – přijďte	v	maskách	andělů,	čertů	či	Mikulášů.	
	 	 Nejlepší	masky	vybere	a	ocení	Mikuláš.	Zazpívá	vám
	 	 Jana	Kociánová	a	postraší	vás	praví	KRAMPUSÁCI.
Pátek 6. 12.
11.30		 Adventní	dýňová	polévka	–	tradiční	podávání	
	 	 polévky	primátorem	města	a	KS	Kontakt
18.00  GRIZLLIES	–	rocková	pohoda	z	Liberce

Sobota 7. 12. 
11.00		 JIZERA	–	vystoupení	folklórního	souboru
18.00  VÁNOČNÍ VZPOMÍNKA NA KARLA 
	 	 –	písně	Karla	Gotta	v	podání	Karel	Gott	Cover
Neděle 8. 12.
11.00			 O	slepičce	a	kohoutkovi...	Tradiční	pohádka	
	 	 v	netradičním	pojetí	Motyčkovic	kliky
13.30  Adventní	koncert	KS	Kontakt	v	obřadní	síni	
	 	 liberecké	radnice	–	vystoupí	umělci	Divadla	
	 	 F.	X.	Šaldy	v	Liberci.	
15.00 	 Adventní	zpívání	u	punče	či	svařáku
16.00  LUDĚK VELE –	zpěv, BOHUSLAV LEDL	–	varhany
	 	 –	adventní	koncert	v	podání	sólisty	opery		Národního		
	 	 divadla	a	předního	českého	varhaníka	v	kostele	
	 	 sv.	Antonína	Velikého	v	Liberci.	
  Předprodej na www.evstupenka.cz
17.30  AKCENT	–	liberecká	vokální	paráda
Pondělí 9. 12. 
16.00		 Vystoupení	souboru	Altenzo	ze	ZŠ	Aloisina	výšina
16.30 	 Vystoupení	pěveckých	sborů	Lojzíci,	Sluníčka	
	 	 a	Výšinka	ze	ZŠ	Aloisina	výšina
17.00		 Zahájení	Týdne	s	TULIPANEM	–	kapela	ORNAMENT
18.00 	 Sabina	Uxová
Úterý 10. 12.
15.30		 Vystoupení	dětí	z	MŠ	Klášterní	„Třpytí	se	hvězdičky“
16.30			 Rope	Skipping	teamu	Skippies	ZŠ	Ještědská
17.00 		 Křest	sbírky	Petra	Havla	a	autorské	čtení
17.30			 Vystoupení		kapely	J-band	s	hostem	Karlem	Kučerou
18.15 		 Drban	–	autorské	písničky
20.00  MARIÁN VOJTKO	–	adventní	koncert	v	kostele	sv. 
  Antonína	Velikého.	Předprodej na www.evstupenka.cz
Sobota 30. 11. – pondělí 23. 12. 
  ADVENTNÍ TRH PŘED LIBERECKOU RADNICÍ
Pondělí 25. 11. – pondělí 30. 12.	–	20.	ročník	výstavy	VÁNOCE	
OČIMA	DĚTÍ	na	chodbách	historické	budovy	radnice
Po	celou	dobu	adventního	trhu	můžete	zhlédnout	skleněný
BETLÉM Z KŘIŠŤÁLOVÉHO ÚDOLÍ.
Neděle 1. 12. – neděle 22. 12. – STROM PŘÁNÍ na	nádvoří	
historické	budovy	radnice	(v	otvírací	době	radnice)
Pokud	není	uvedeno	jinak,	akce	se	uskuteční	na	
náměstí	Dr.	E.	Beneše	před	libereckou	radnicí.
ZMĚNA	PROGRAMU	VYHRAZENA!

Liberecký advent 2019
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Středa 11. 12.
15.30		 Vystoupení	dětí	z	MŠ	Malínek	„Haleluja“
16.30			 Vystoupení	dětí	z	MŠ	Motýlek
17.00 		 Představení	akcí	týdne	s	Tulipanem
17.30  MUZIKÁLOVÉ MELODIE	–	muzikálové	hity	
  – Lukáš Randák a Elis Ochmanová
Čtvrtek 12. 12.
Celý	den	 Den	s	Tulipanem	–	Guinessův	rekord	–	Nápis	
	 	 „NEBOJ	SE“	vytvořený	z	papírových	tulipánů	
16.00 	 Těšíme	se	na	Vánoce	–	vystoupení	dětí	
	 	 ze	ZŠ	s	RVJ	Husova
17.00 		 The	CUBES	–	rock	
18.00 	 Kdyužtambudemband	–	jizerský	hudební	silnoproud
Pátek 13. 12.
16.00  POCHOD	SVATÉ	LUCIE	–	obnova	adventních	tradic	
	 	 ve	spolupráci	s	LDO	ZUŠ	Liberec
17.00 		 „MY	jsme	tu…“	–	představení	Hereckého	studia	
	 	 Divadla	F.	X.	Šaldy	v	režii	Jany	Hejret	Vojtkové.
18.00 	 Marek ś	–	folkrock
Sobota 14. 12.
11.00		 O	Ježíškovi	–	divadlo	Na	cestě	–	Betlémský	příběh	
15.00 	 Karaoke	s	Márou
17.00   QUEEN WILL ROCK YOU	–	hity	skupiny	QUEEN	
	 	 v	muzikálové	podobě	z	muzikálu	We	Will	Rock	You
Neděle 15. 12. 
11.00  CIRKUS	PLNÝ	POHÁDEK	–	pohádky	s	Markem	Sýkorou
13.30			 Adventní	koncert	KS	Kontakt	v	obřadní	síni	
	 	 liberecké	radnice	–	vystoupí	ženský	sbor	Cantemus.
15.00 	 Adventní	zpívání	u	punče	či	svařáku
16.00  ZUZANA LAPČÍKOVÁ & QUARTET	–	koncert
  jedinečné	zpěvačky	a	hráčky	na	cimbál	v	kostele	
	 	 sv.	Antonína	Velikého	v	Liberci.	
  Předprodej na www.evstupenka.cz
17.30 	 DUO	BIGBAND	se	Sávou	Klobušickou
Pondělí 16. 12. 
15.00  „Vánoce,	Vánoce	přicházejí“	–	děti	z	MŠ	Korálek
16.00		 Vystoupení	sólistů	a	souborů	Aries	a	Carola	
	 	 ze	ZŠ	a	ZUŠ	Jabloňová
Úterý 17. 12.
15.00			 Vystoupení	dětí	z	Waldorfské	školy	Liberec
16.15   Doctrina	–	vánoční	setkání	žáků,	kantorů	a	rodičů
17.00 		 NS	Trio	–	vánoční	pohoda	se	známými	melodiemi 
Středa 18. 12. 
16.00		 Vystoupení	souboru	Apricots	a	sólistů	
	 	 ze	ZŠ	a	ZUŠ	Jabloňová
18.00  Adventní podvečer s Radiem Contact 
  – vystoupí SEBASTIAN

Čtvrtek 19. 12.
15.00			 Vystoupení	dětí	z	MŠ	Rolnička	„Vánoce	s	Rolničkou“
16.00 	 Vystoupení	sólistů	a	souborů	Aries	
	 	 a	Grasshoppers	ze	ZŠ	a	ZUŠ	Jabloňová
18.00 	 ŽIVÉ	VÁNOČNÍ	KOLEDY	–	vystoupení	trubačů	
	 	 na	ochozu	liberecké	radnice
Pátek 20. 12.
17.00		 Carola	–	vystoupení	pěveckého	sboru	ZŠ	a	ZUŠ
	 	 Jabloňová	ve	vestibulu	Nového	magistrátu
17.30			 Vánoční	trubači	–	vystoupení	z	ochozu	radnice
18.30  PLEVEL	–	kapela	s	tuhým	kořínkem
Sobota 21. 12.
11.00		 O	tom,	co	se	možná	stalo	–	vánoční	pohádka	
	 	 s	Jarmilou	Enochovou
15.00			 Adventní	zpívání	u	punče	či	svařáku
18.00   Večer Libereckého adventu s kapelou O‘ Band
Neděle 22. 12.
10.30		 Oživlý	betlém	v	podání	sdružení	V.O.R.E.L.
13.30			 Adventní	koncert	KS	Kontakt	v	obřadní	síni	
	 	 liberecké	radnice	–	vystoupí	sólistka	Divadla	
	 	 F.	X.	Šaldy	Věra	Poláchová	a	její	hosté.	
15.00 	 Karaoke	s	Márou
16.00  JAKUB JAN RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
  –	v	kostele	sv.	Antonína	Velikého	v	Liberci	
	 	 vystoupí	sólisté,	pěvecký	sbor	Ještěd	a	Moravské
	 	 klavírní	trio.	Předprodej na www.evstupenka.cz
17.30			 EARS	THRU’YEARS	–	písně	Stevieho	Wondera	
	 	 a	další	soul	&	funky
Sobota 30. 11. – pondělí 23. 12. 
  ADVENTNÍ TRH PŘED LIBERECKOU RADNICÍ
Pondělí 25. 11. – pondělí 30. 12.	–	20.	ročník	výstavy	VÁNOCE	
OČIMA	DĚTÍ	na	chodbách	historické	budovy	radnice
Po	celou	dobu	adventního	trhu	můžete	zhlédnout	skleněný
BETLÉM Z KŘIŠŤÁLOVÉHO ÚDOLÍ.
Neděle 1. 12. – neděle 22. 12. – STROM PŘÁNÍ na	nádvoří	
historické	budovy	radnice	(v	otvírací	době	radnice)	
Pokud	není	uvedeno	jinak,	akce	se	uskuteční	na	
náměstí	Dr.	E.	Beneše	před	libereckou	radnicí.
ZMĚNA	PROGRAMU	VYHRAZENA!
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Připravujeme!!!!
Prosinec

 1. 12. 2019 Mikulášská nadílka s pohádkou

 2. 12. 2019 Začíná kurz Angličtiny pro děti

 9. 12. 2019 Dámská jízda

 Každé úterý vánoční výtvarné dílničky  
 (malování ozdob, výroba svíček… )

 Připravujeme kurz líčení pro ženy

V případě dotazů mě kontaktujte  
na tel.č. 728 366 078, Lucie Šoltys Kotrmanová

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: 320 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz
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Přijm
ěte pozvání na vánoční dám

skou jízdu provoněnou bylinkam
i! Přijďte si 

s nám
i popovídat o blahodárných účincích bylinek na náš organizm

us, 
tentokrát na vaše otázky bude odpovídat náš vzácný host-dětská zdravotní 
sestřička. 

Chybět sam
ozřejm

ě nebude pohoštění a svařené víno! Zastavte se dám
y 

v tom
 vánočním

 shonu a přijďte si odpočinout! Navíc jsm
e si pro účastníky 

připravili slosování o 3 krásné ceny. 

Kdy: 9. prosince od 18:00 hodin 

Kde: rodinný klub M
otýlek 

Na setkání s vám
i se těší Jana Teršlová, Naďa Burianová.    

                       

                

 

N
arozen

in
ová d

ětsk
á oslava 

 

 
 Chtěli byste uspořádat dětskou oslavu, ale nem

áte na to vhodný prostor?  
N

evejdou se vám
 dom

ů všichni kam
arádi? 

Chcete m
ít soukrom

í? 
 

Pronajm
ěte si RK M

otýlek na celý den. K dizpozici budete m
ít hernu s hračkam

i, 
tělocvičnu, dětské židle, stoly, konvici, ledničku, nádobí, příbory… 

  
Pro více inform

ací kontaktujte paní Lucii Šoltys Kotrm
anovou na tel.: 728366078 
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14. 2.  |  17.30  

BELCANTO V OPEŘE A MUZIKÁLU

SHREK TOUR 2020
22. 2.  |  14.00 

VALENTÝNSKÉ BRUSLENÍ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

BÍLÍ TYGRI LIBEREC x HC ENERGIE KARLOVY VARY 
24. 1.  |  18.00 

KAŽDÉ ÚT/SO/NE

21. 2.  |  19.00 



MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NABARVENÉ PTÁČE
Drama,  
Česko/Slovensko/Ukrajina

169 minut

přístupno od 18 let

Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů rodiče 
posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova 
teta však nečekaně umírá, a tak je dítě nuceno vydat se na cestu a pro-
tloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí 
jen místní pravidla, předsudky a pověry. Nabarvené ptáče je hluboce 
dramatický příběh zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou 
a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou na straně druhé. Je to 
první a nejslavnější román autora knih „Byl jsem při tom“ a „Pinball“ - 
jednoho z nejvýznamnějších a nejvýraznějších a světových spisovatelů 
minulého století Jerzyho Kosińského. (Bioscop)

Uvádíme v našem kině v pátek 6. 12. 2019 od 19.00 hodin.

LVÍ KRÁL
Animovaný rodinný film 
USA 

118 minut

Snímek Lví král od studia Disney, který režíroval Jon Favreau (Kniha 
džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panov-
ník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále 
Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se 
z malého Simby radují. Mufasův bratr Scar, původní následník trůnu, 
spřádá své vlastní temné plány. Souboj o Lví skálu plný intrik, dramat 
po nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnanstvím. Za pomoci dvou 
nových přátel musí Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být. 
(Falcon)

Uvádíme v našem kině v pátek 13. 12. 2019 od 17.30 hodin.

NENECHTE SI UJÍT



KINO – PROSINEC 2019 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 6. prosince v 19.00 hodin

NABARVENÉ PTÁČE
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů rodiče posílají syna 
k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně 
umírá a chlapec se vydává nepřátelským světem, kde platí jen místní pravidla, 
na cestu domů. Drama Česko/Slovensko/Ukrajina. Přístupno od 18 let. Délka 
169 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 13. prosince v 17.30 hodin

LVÍ KRÁL
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se 
na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z  malého Simby radují. Rodinný 
animovaný film USA. Délka 118 minut. Vstupné 50 Kč.

PŘEDSÁLÍ KINA – BAREVNÝ SVĚT
VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY ŠKOPANOVÉ A NIKOLY VONDRÁČKOVÉ

LVÍ KRÁL

PF 2020

RADOSTNÉ VÁNOCE

A HODNĚ SPOKOJENOSTI 

V NOVÉM ROCE

PŘEJÍ

ZAMĚSTNANCI KINA
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I v letošním školním roce se žáci naší školy účastní florbalových meziškolních turnajů. Jako 
první se do těchto soutěží zapojili chlapci ze 6. – 7. třídy, a stejně jako v loňském roce nás 
čekala cesta do Liberce na ZŠ Barvířskou, kde byli našimi soupeři pořádající škola, ZŠ Česká, 
ZŠ TGM Hrádek nad Nisou a ZŠ Kobyly.

V úvodním zápase nás čekal domácí 
tým „fotbalistů“, se kterým jsme nakonec 
po hektickém závěru, v němž jsme dotaho-
vali čtyřbrankový náskok soupeře, prohrá-
li 4:5. Ve druhém utkání jsme porazili ZŠ 
TGM Hrádek nad Nisou, a to v poměru 2:1, 
přičemž vzhledem k našim vytvořeným 
šancím měl být rozdíl ve skóre výrazně 
vyšší. Ve třetím zápase se ZŠ Česká jsme 
si vybrali slabší chvíli, a po jednoznačném 
průběhu jsme prohráli 1:5. Nutno dodat, že jsme v utkání tahali za kratší konec a soupeř nás 
prakticky do žádné brankové příležitosti nepustil. V posledním mači jsme pak porazili ZŠ Ko-
byly 3:2, a mohli se tak radovat z pěkného třetího místa v turnaji.

Školu reprezentovali tito žáci: Bílek Daniel, Charousek Tomáš, Kuntoš Jan, Kuntoš Štěpán, 
Kysela Lukáš,  Mikásko Adam, Renza Václav, Růta Jan, Šusta Jakub.

Třetí místo z okrskového turnaje florbalistů 6. – 7. tříd

Povltavské setkání Baltíků České Budějovice
18. 10. – 19. 10. 2019

Letošní již 14. ročník této soutěže opět přivítal mladé programátory z  různých 
koutů České republiky. I  naše škola vyslala skupinku 3 programátorů, kteří se 
zúčastnili dvoudenního programátorského klání ve dvou věkových kategoriích.

Mezi mladšími (1. – 5. ročník ZŠ) programátory, kteří čítali 
22 účastníků, obsadil hodkovický Jakub Dvořák (4. A) výborné 
5. místo.

Starší programátoři měli větší konkurenci, a tak v soutěžním 
klání mezi žáky 6. – 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků více-
letých gymnázií v celkovém počtu 31 soutěžících obsadili Lukáš 
Hart (8. A) 20. místo a Hana Heřmanová (8. A) 23. místo.

Všem našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezenta-
ci hodkovické základní školy.
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A opět třetí místo…

V  pondělí 11. listopadu se vybraní žáci zúčastnili okrskového kola florbalistů kategorie 
8. – 9. tříd, které se konalo v liberecké aréně. Našimi soupeři byli studenti Gymnázia Jeroný-
mova, F. X. Šaldy a žáci TGM Hrádku nad Nisou.

V prvním zápase jsme hráli s našimi 
„jmenovci“ z Hrádku nad Nisou a úvod 
utkání se nám vůbec nevydařil. Již v první 
minutě jsme prohrávali 0:1. Kluci se ovšem 
nepříznivého skóre nezalekli a stav utkání 
otočili čtyřmi góly ve svůj prospěch. A jak 
jsme zápas začali, tak jsme ho i skončili… 
V poslední minutě soupeř snížil na koneč-
ných 4:2.

Ve druhém zápase nás čekal tým z Jer-
gymu. Naši žáci s kvalitním soupeřem bojovali po celou dobu utkání, z něhož nakonec trochu 
smolně odešli poraženi 1:2.  

V závěrečném střetnutí jsme pak vyzvali tým gymnazistů F. X. Šaldy, který naše oba dosa-
vadní soupeře jednoznačně porazil. Dlouhou dobu jsme s favoritem turnaje drželi krok, avšak 
ten rozhodl rychlým nástupem v závěru prvního poločasu. Ve druhé části hry se naši kluci 
statečně snažili se skórem něco udělat, a zaslouženého vstřeleného gólu se přece jen v závěru 
zápasu dočkali. Utkání jsme ovšem vysoko prohráli 1:5.

V okrskovém kole jsme tak obsadili konečné třetí místo, které ovšem hřeje na srdci, neboť 
se naši žáci po celou dobu turnaje prezentovali výborným týmovým výkonem! Kluci, díky!

Školu reprezentovali tito žáci: Arlt Dominik, Beneš Vojtěch, Bukovjan Tomáš, Dostrašil 
Jan, Charousek Michal, Komňacký Robert, Komňacký Vít, Konopa Jonáš, Kuntoš Jan, Marek 
Přemysl, Zeman Filip.

Rozsvícení Betlému 4. 12. 2019 v 16.00
Ve středu 4. 12. 2019 bude v 16 hodin  
rozsvícen Betlém v ZŠ Hodkovice n.M.

Při rozsvícení vystoupí žáci školy  
s pásmem koled a básniček.

Těšíme se na vaši návštěvu před budovou školy.
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110 let osvětlení v Hodkovicích

Pan Tomeš v překladech uvádí doslova toto:
Městské osvětlení bylo naprosto nedosta-

tečné a přitom velice potřebné! Hlavní silnice 
a náměstí byly jen slabě osvětleny olejovými 
lampami. Vzdálenější uličky neměly osvět-
lovací tělesa vůbec. Docházelo tak k nočním 
vloupáním. K tomu ještě přispívala skutečnost, 
že všechny hotovosti peněžní, úspory a pod., 
které dnes ukládáme do bank, spořitelen, zálo-
žen – byly uschovány v různých místech, v bytě, 
v postelích, v prádle i šatech, ve střeše i sklepě. 
A to byl cíl početně silných přepadových a zloděj-
ských tlup, které zvláště řádily roku 1850. Tyto 
tlupy prováděly plánovaná vloupání v počtu 30–
40 osob. Obětí vloupání se stal i na samotě stojící 
"Nový mlýn". Tehdy mlynář, jeho žena, matka 
a mlýnští zaměstnanci byli svázáni a týráni. 
Bandité měli krumpáče, páčidla, střelné zbraně 
a další zlodějské nářadí. Jedině služebné děvče 

110 let uplynulo od chvíle, kdy se po Hodkovicích rozzářila okna a rozeběhlo několik elektrických 
strojů díky rozvodu elektrické sítě po městě. Co však předcházelo tomu, aby si občané Hodkovic 
mohli doma rozsvítit světla?

se zachránilo před trýzněním, neboť se schovalo 
do moučnice, která zůstala ušetřena. Krátce poté 
byl oloupen i mlynář z Luckého mlýna. Tam také 
řádila velká zlodějská banda.  Podobných událos-
tí bylo hodně, lidem to působilo starosti. Teprve 
roku 1858 dostaly Hodkovice  četnickou stanici, 
čímž byla zajištěna větší bezpečnost.  Nastalo 
také zlepšení osvětlení ve městě. Od roku 1886 
mělo město osvětlení petrolejové. Obyvatelé uží-
vali k osvětlení petrolejové lampy nebo svíčky. 
Roku 1903 byla založena elektrická přespolní 
centrála pro okres Liberec se sídlem v Liberci. 
I město Hodkovice se mělo stát odběratelem elek-
trického proudu, ale nedošlo k tomu pro potíže 
veřejnosti a plánovaný podnik se nezdařil. Mno-
ho námahy stálo město, aby přimělo akciovou 
pivovarskou společnost v Hodkovicích k tomu, 
aby rozšířila vlastní elektrárnu a zvětšila ji nejen 
pro vlastní podnik, nýbrž aby mohla vydatnou 
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předávkou elektrického proudu zásobit město 
a jeho obyvatele. Roku 1909 byla započata práce, 
došlo k dohodě s pivovarem. Městské osvětlení 
si vyžádalo 95 žárovek pětadvaceti-svíčkových, 
na náměstí byla uhlíková lampa o 600 svíč-
kách, obytné osvětlení 1200 žárovek a 8 elek-
tromotorů o 5 końských silách. Délka drátovodu 
30.000 metrů. Celý projekt převzala firma Sie-
mens-Schuckert. Bytovou elektroinstalaci závod 
Ing. Artur LLubken, Teplice-Šenov.

O elektrifikaci Hodkovic jsou zachovány 
materiály v obecní kronice, v novinách Reichen-
berger Zeitung a také korespondence mezi Měst-
ským úřadem v Hodkovicích a elektro firmami, 
které prováděly či nabízely práce spojené se za-
vedením elektřiny po Hodkovicích (viz obrázky).

V městské kronice se píše u roku 1903, že 
dne 30. ledna bylo usneseno dát do Hodkovic 
zavést elektrické osvětlení a připojit se ke společ-
nosti pro rozvod elektřiny v zemi.

Aby byl povzbuzen zájem veřejnosti o elek-
trické osvětlení, měl 15. února v hotelu „ U ar-
civévody Štěpána „ dobře navštívenou veřejnou 
přednášku inženýr Weishofer z Vídně.

23. února pak bylo ve veřejném zasedání 
městského zastupitelstva rozhodnuto předběžně 

Nabídka lamp

přihlásit u zemské elektrické centrály 51 měst-
ských lamp, dále 84 přípojek se 442 svítidly 
a 3 přípojky pro motorový provoz. Záruka pro 
odběr  proudu platí jen 2 roky. Současně bylo po-
voleno dát 5000 korun na instalaci městského 
osvětlení. Tento podnik se však nezdařil a tak si 
musely Hodkovice počkat až do roku 1909.

Zde kronika uvádí, že se prostřednictvím ba-
rona von Liebiga vynořuje projekt na elektrické 
osvětlení města, přičemž by elektrickou energii 
dodával zdejší pivovar, město by vybudovalo síť. 
V tomto případě by náklady na rozvod činily 
35 000 korun, zatímco s vlastní elektrárnou by 
to přišlo na 75 000 korun. Už ve schůzi městské-
ho zastupitelstva 23. 7. je rozhodnuto uzavřít se 
zdejším pivovarem smlouvu na odběr elektrické 
energie předběžně na 5 let pro veřejné a sou-
kromé osvětlení a elektrický pohon malých dí-
len. Stavbu vedení bylo rozhodnuto zadat firmě 
Siemens-Schuckert Werke z Vídně a potřebný 
kapitál 42 000 korun si vypůjčit ze zdejší spo-
řitelny se zárukou městských realit. Vedení má 
být hotovo do 1. 10., domovní přípojky budou 
zavedeny až k nájemcům bez rozdílu na obecní 
náklady. Ve věci dodávání elektrického proudu 
byla se zdejším pivovarem uzavřena smlouva, 
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podle níž bude obec platit ročně paušál 2200 
korun za veřejné osvětlení cca 92 lampami a jed-
nou obloukovkou do maximální spotřeby 9000 
kilowatthodin.

2. prosince 1909 bylo dohotoveno elektrické 
osvětlení a toho dne se poprvé svítilo. Do května 
1910 je připojeno celkem 129 domů se 164 stra-
nami a 1130 žárovkami a 7 motory.

Protože městská policejní stráž špatně vypí-
nala a zapínala elektrické osvětlení, bylo poříze-
no samočinné zapínání a vypínání.

V roce 1911 je rozhodnuto, že obec, která chce 
rozšířit počet domovních přípojek na elektrické 

osvětlení, zaplatí 50 % nákladů těm majitelům 
domů, kteří se nechají připojit na síť a přípojka 
nepřekročí vzdálenost 20 metrů. Správa c.k. se-
verozápadní dráhy svolila, že bude městu platit 
roční paušál za osvětlení Nádražní ulice. Síť byla 
tedy dovedena začátkem roku až k nádraží a bylo 
tam postaveno 7 svítidel.

Rád bych poděkoval V. Zajíčkovi za poskyt-
nutí informací od pana Tomeše.

František Nejedlo
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

Historie křížku v Liberecké ulici

Hlouček zvědavců sleduje osamělého jezdce, který se blíží prašnou cestou od Záskalí. 
Modrý kabátec se mu rychle barví rudou krví. Na okraji města kůň klopýtne a zraněný 
voják padá k zemi...

Dodnes si mnoho lidí zhruba takto předsta-
vuje dění předcházející založení křížku v Libe-
recké ulici. Ve skutečnosti vznikl při jiné příle-
žitosti. Bohužel však nevíme, při jaké. Historie 
tohoto křížku je nejasná a faktických podkladů 
je málo. Z lidového vyprávění se tradují dokonce 
dvě pověsti, které obsahují stopy skutečnosti.

Výše zmíněná pověst o padlém vojákovi vy-
chází z historické události, kdy Hodkovice proži-
ly útrapy prusko-rakouské války. Dne 25. června 
1866 se v prostoru mezi Záskalím a Dlouhým 
Mostem utábořila část pruské armády. Vojá-
ci právě absolvovali rychlý přesun od Jítravy 
a střetnutí s rakouským vojskem u Dlouhého 
Mostu. Poté měli jeden den vyhrazený na odpo-
činek a doplnění zásob rekvírováním z okolních 
obcí. Za této situace se od Sychrova vydala skupi-
na rakouských husarů (tj. uherský jezdecký od-
díl) na průzkum polohy nepřátelských jednotek. 
Jiří Náhlovský to ve své knize „Srážka u Dlouhé-
ho Mostu 24. června 1866: péče o válečné pomníky 
z války roku 1866“ popisuje takto: 

„Z  1. eskadrony husarského pluku č. 10 hlídka 
o 30 jezdcích pod velením nadporučíka barona Arthu-
ra Lederera narazila v 16 hodin u Záskalí na prus-

kou hlídku ze 6. setniny pěšího pluku č. 72. Prusové 
byli přibližně 200 kroků vzdáleni od tábora a stalo se 
to v místě, kde se silnice od Dlouhého Mostu prudce 
zatáčí těsně před vstupem do Záskalí. Pruská hlíd-
ka v počtu 15 mužů ihned zahájila střelbu a dvěma 
střelami těžce zranila husara Josepha Molnára. Při 
vzájemné potyčce se z husarské hlídky vyznamenal Jo-
hann Szabo, který k zemi srazil nepřátelského vojáka, 
a tím zachránil Lederera před jistou smrtí, když ho 
chtěl Prus zabít bodákem. Z husarské hlídky se dále 
vyznamenal četař Joseph Simon, desátník Bauer a hu-
saři Emerich Fekete, Johann Basko, Joseph Bánybölös, 
Michael Molnár a Stephan Royor. Molnár, raněný do 
paže a  hlavy, byl dopraven do Hodkovic n. M., kde 
byl ošetřen lékařem Josefem Konradem a za jásotu 
a s kyticí v ruce dojel na koni kamaráda na náměstí, 
kam později dorazila i jeho hlídka ze směru od Čes-
kého Dubu. Po tomto incidentu pruský setník svolal 
mužstvo a vyjádřil se v tom smyslu, že polovina světa 
jim obdivuje jehlovky a oni, oslové, je nedokázali vyu-
žít. „Nemohli jsme, husaři se objevili, jako z nebe spad-
lí a zmizeli, jako by je sama země pohltila“ odpověděl 
na to voják. Aby se předešlo podobnému překvapení, 
byl jeden vůz postaven napříč přes silnici a z několika 
poražených stromů se zřídil zásek.“
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Vidíme tedy, že zraněný rakouský voják do-
padl dobře, a křížek nebyl postaven na paměť 
jeho úmrtí.

Druhá pověst praví, že na tomto místě býval 
malý oltář se soškami, které tam umístil pan Ko-
cvara bydlící nedaleko. Zde prý byli v roce 1866 
zastřeleni a pochováni dva pruští vojáci. O tři 
roky později byl oltář na paměť této události na-
hrazen křížkem a sochy pan Kocvara přestěho-
val do vikýře svého domu [Pověst o válce r. 1866 
na webu  https://www.hodkovicenm.cz]. 

Možná, že právě z těchto informací vycházeli 
předchůdci našeho spolku, když při restaurování 
křížku v roce 1988 nechali na tabulku doplnit 
český text: „Hrob neznámého vojína, který zde 
padl v roce 1866. Pohřben byl zde občanem Flo-
riánem Kočnarem. Pomník obnoven aktivem 
památkové péče a ochrany přírody při MěNV 
v Hodkovicích nad Mohelkou v roce 1988.“

Doměnku o pohřbených vojácích z roku 1866 
však můžeme opustit. Městská kronika zachycu-
je tehdejší dění velmi podrobně a žádná takováto 
zmínka v ní není. I kdyby zde někdo zabil vojáka 

a chtěl to utajit – pak by jej asi nepohřbíval pří-
mo vedle hlavní cesty mezi Libercem a Prahou, 
a navíc v době, kdy se to zde vojáky přímo hem-
žilo. Nejspíše se tedy jedná o kombinaci legendy 
o rakouském vojákovi padlém – spadlém z koně 
a o pruském vojákovi zastřeleném při modlitbě 
na okraji Rychnova.

Jméno zmíněné v pověsti vychází z reálného 
podkladu, ale došlo k jeho zkreslení. Na zadní 
straně sloupku je napsáno, že křížek restauroval 
Florián Kočwar v roce 1869. Z matričních knih 
se dozvíme alespoň několik údajů o jeho živo-
tě. Mimochodem, jeho příjmení měnilo podo-
bu podle toho, kdo jej zapisoval, takže někdy je 
s dvojitým w a jindy s jednoduchým v. Narodil 
se 6. května 1825 jako syn Václava Kočvary, cha-
lupníka v Bílé čp. 20. Vyučil se ševcem a v září 
1858 se přiženil do Hodkovic do domu čp. 350 
(odtud je křížek coby kamenem dohodil). Jeho 
nevěstou byla o jedenáct let starší Marie Anna 
(nebo též Marianna), dcera Kaspara Lindnera, 
měšťana a tkalce v Hodkovicích čp. 350. Podrob-
nější okolnosti sňatku se už asi nedozvíme, a tak 
vidíme jen to, že se Marianna vdávala v poměrně 
vysokém věku (44 let) a jejich manželství zůsta-
lo bezdětné. Možná se Florián snažil od Boha 
vyprosit svého následovníka, a proto se věnoval 
obnově nedalekého křížku? V létě 1869 se jeho 
sestře narodil syn František Vavřich a Florián 
mu šel za kmotra. Při sčítání obyvatel v roce 
1890 nacházíme tohoto Františka v domácnosti 
Kočvarových – možná si jej vzali na výchovu. 
Florián zemřel 30. prosince 1891 na chřipku 
kombinovanou s pakostnicí (a s ní spojené otoky 
a deformace kloubů mu pravděpodobně kompli-
kovaly obuvnické řemeslo). Anna jej přežila ještě 
o dalších pět let – zemřela u své neteře v čp. 130 
ve věku 83 let na mozkovou mrtvici.

O tom, jak to bylo doopravdy s „oltářem“ a se 
soškami, můžeme jen spekulovat, ale dochova-
ly se nám informace, podle kterých nějaká soš-
ka na domě pana Kočvary skutečně existovala 
a byla v 60. létech odvezena neznámo kam.

Vraťme se zpět k historii křížku. Protože 
starší písemné záznamy se o křížku nezmiňují, 
podívejme se na několik map, které nás posunou 
dále do minulosti. Máme štěstí, že v té době neby-
la v blízkém okolí žádná stavení, která by křížek 
zastínila nebo zkreslila jeho značku. Dostupné 

Nápis na zadní straně sloupku 
(foto: Martina Pelantová)
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jsou 1. vojenské mapování (probíhalo v letech 
1764-1768 a poté následovala geometrická korek-
ce, tzv. rektifikace 1780-1783), mapa stabilního 
katastru (1843) a 2. vojenské mapování (1847).

Hodkovice tehdy končily v místech dneš-
ní českodubské křižovatky a směrem k Liberci 
vedla cesta lemovaná alejí stromů. Na všech 
třech mapách se nachází značka křížku zhruba 
v místech toho dnešního a tím se jeho historie 
posouvá nejméně k roku 1783. Sice nemůžeme 
dokázat, zda z této doby pochází ještě některá 
část současného kamenného sloupku (bohužel 
se spíše jedná o jeho novodobějšího nástupce), 
ale je zřejmé, že v tomto místě stávala církevní 
památka již v době barokní.

Když se podíváme do historie Hodkovic, do-
zvíme se, že v 18. století se našich předchůdců 
citelně dotklo několik vojenských konfliktů. Na-
příklad v době sedmileté války (1750-1757) zde 
střídavě pobývalo císařské i nepřátelské vojsko 
a obě způsobila velké škody. Válka o bavorské 
dědictví (1778-1779) zanechala v okolí Liberce za-
jímavé obranné stavby a císař Josef II. tehdy na-
vštívil i naše městečko, kde se zajímal o možnost 
vybudování vojenské pevnosti. Dokonce existuje 
poznámka v Hütterově rodinné kronice o střetu 
mezi pruskými a rakouskými vojáky na okra-
ji Hodkovic, v oblasti zvané „in Lugen“, nebo-li 
Luhy. Tak se nazýval lužní les za dnešní budovou 
Domova a Centra aktivity. Tehdy byl jedním vý-
střelem z pistole zabit rotmistr, který spadl upro-

Hodkovice na mapě 1. vojenského mapování  
(1780 – 1783)

[http://oldmaps.geolab.cz/, © 1st Military Survey, Section No. 
30, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna, © Laboratoř 
geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně – http://www.geolab.cz, © 

Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz]

střed ulice z koně dolů. Mohl být křížek posta-
ven na památku některé z těchto událostí? Nebo 
se jednalo o nějakou osobní záležitost, o které se 
nedochovala vůbec žádná informace?

Dlouho se věřilo, že rozluštění špatně čitel-
ného nápisu psaného švabachem na přední stra-
ně sloupku vyjasní důvod postavení křížku. Ale 
i když po poslední opravě známe celý text, bohu-
žel nejsme o nic blíže, protože se týká Kristova 
ukřižování. Celý text zní:

 Er kämpfte mit dem
 Tod drei bange Stun= 
 den, kein Name spricht.
 es aus, was Er em=
 pfunden; des Heiland‘s
 Schmerz - von Gott
 und Welt verlassen,
 der Mutter Herz al=
 lein konnt' ihn erlassen.

Volně přeloženo:
Zápasil se smrtí tři úzkostné hodiny, nic nevy-

jádří to, co prožíval; Spasitelovy bolesti – Bohem 
i  světem opuštěn, mateřské srdce osamělé dokáže 
odpustit.

Ačkoliv minulé století nám zanechalo více 
písemností, o křížku se dozvídáme jen mini-
mum. V německé pamětní knize Hodkovic se 
dočteme, že „11. května 1931 vyvrátilo nákladní 
auto křížek na záskalské silnici proti dětskému 
domovu, což vyneslo neopatrnému řidiči trestní 
oznámení“. 

Nejstarší fotografie křížku pochází ze 40. let 
20. století a byla publikována  knize Hodkovice 
nad Mohelkou: Městečko pod Javorníkem pana 
Aloise Frinty. I když je to černobílá fotografie 
a vrcholová část kříže je ve stínu, můžeme si 
povšimnout zajímavého detailu – v přední části 
sloupku je lucerna. Takové bývaly na církevních 
památkách, aby kolemjdoucí mohli zapálit svíč-
ku a pomodlit se.

Podle vyprávění pamětníků byl křížek 
v 60. letech minulého století téměř zničen. Pod-
stavec ležel povalen na zemi a kříž chyběl. V roce 
1965 se o jeho obnovu postarali členové Aktivu 
památkové péče a ochrany přírody. Nejspíše prá-
vě tehdy byl sloupek upevněn do země betono-
vým základem. V letech 1973 a 1988 byl křížek 
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Nápis na přední straně sloupku 
(foto: Martina Pelantová)

Křížek v Liberecké ulici v roce 1985 
(foto: Miloslav Dostrašil)

Nejstarší fotografie křížku pochází ze 40. let  
20. století (foto: Alois Frinta)

drobně renovován členy Aktivu a tehdy byla ku-
latá tabulka na křížku doplněna výše zmíněným 
textem o hrobu neznámého vojína.

V roce 1996 byl kříž v Liberecké ulici prohlá-
šen nemovitou kulturní památkou.

O křížku psal v roce 1999 pan Fišar ve své 
knížečce Boží muka a křížky v Hodkovicích nad 

Mohelkou a okolí, kde zmínil, že křížek je ve vel-
mi dobrém stavu. Bohužel po patnácti letech to 
již zdaleka neplatilo a křížek potřeboval opravit. 
Pro nejnovější opravu křížku připravil podklady 
pan Ing. Jan Plaček, referent oddělení životního 
prostředí a památek, který nás bohužel navždy 
opustil dne 12. listopadu 2015. Na jeho úsilí na-
vázala Ing. Karmazínová a v roce 2018 získalo 
město Hodkovice nad Mohelkou dotaci Minister-
stva kultury na opravu. Renovaci zahájila paní 
MgA. Hana Nováková, akad. sochařka a restau-
rátorka, v červnu 2018 a dokončila ji na konci 
října. Její zásah vrátil křížku původní vzhled, 
který byl velkým překvapením, protože jsme 
šedivý a omšelý křížek již téměř ani nevnímali.

Stejně jako další hodkovické památky, je 
i tento křížek připomínkou běžného života na-
šich předchůdců a neměl by skončit v zapome-
nutí. Sice je kolem něj i nadále více otázek než 
odpovědí, ale myslím, že mravenčí práce na hle-
dání informací shrnutých v tomto článku nám 
přinesla alespoň trochu porozumění okolnos-
tem, které na něj měly vliv. Za Spolek rodáků 
a přátel Hodkovic děkuji všem zúčastněným, 
kteří se podíleli na záchraně křížku, a přeji nám, 
aby se podařilo vrátit stejnou krásu i ostatním 
památkám našeho městečka.

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

http://pratele–hodkovic.cz
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Město Hodkovice nad Mohelkou pořádá
slavnostní žehnání křížku v Liberecké ulici

ve středu 4. 12. 2019 v 16:30 hodin.
Opravený křížek požehná P. Miroslav Maňásek

z římskokatolické farnosti Hodkovice nad Mohelkou

Srovnání křížku před a po opravě (foto: Martina Pelantová)

HASIČI RADÍ OBČANŮM 
Prožijme advent i vánoční svátky v klidu a bezpečí

Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před vánočními svátky. Letos připadá první ad-
ventní neděle na 1. prosince. Také lidé v České republice si oblíbili tradiční oslavy adventního období, 
ke kterému patří zapalování čtyř svící na adventních věncích. Světlo svíček může přinést do každého 
domova atmosféru klidu, pohody a předvánočního rozjímání, ale také neštěstí, pláč, ztráty na ma-
jetku, zdraví a někdy i životech. Abychom předešli podobným nehezkým zážitků s ohněm, máme 
tu několik základních rad, jak nakládat se zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.
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  Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo 
aromatickou lampu bez dozoru dospělé osoby, 
přitom pozor na únavu, usnutí apod. Zabraň-
me, aby na hořící svíčku dosáhly malé děti. 
Hlídejme také starší děti a domácí mazlíčky.

  Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo 
aromatickou lampu patří podložka z nehoř-
lavého materiálu o dostatečné šíři, například 
z keramiky, kovu nebo kalíšek ze žáruvzdor-
ného skla. Pokud dojde k převrhnutí či roz-
tavení svíčky, zabrání se nehořlavou podlož-
kou rozšíření ohně na nábytek, interiérové 
textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy 
nedávejme pod svíčky ubrousky z hořlavých 
materiálů, jako je například papír či textil.

  Odstraňme z dosahu hořících svíček všech-
ny hořlavé materiály a ozdoby, jako jsou 
větvičky jehličnatých stromů a další ozdoby 
z plastů, textilií či papíru.

  Pozor na vznik průvanu v místnosti, který 
může svíčku převrhnout nebo plamen roz-
kmitat a zapálit okolní ozdoby na věnci nebo 
svícnu, případně záclony a další bytové textilie.

  Dbejme již při nákupu svíčky či adventního 
věnce o bezpečnost. Například svíčky, které 
mají v sobě zalisované suché květy, listy nebo 
jiné hořlavé materiály, mohou po prohoření 
tuto ozdobu snadno zapálit a následně způ-
sobit požár, který se v bytě šíří velmi rychle.

  Pokud na adventním věnci nejsou svíčky 
umístěné v misce z nehořlavého materiálu, 
který oddělí svíčku od dekorace a zachytí 
horký vosk, svíčky v žádném případě nezapa-
lujme. Věnec s  nezabezpečenými svíčkami 
ponechme pouze jako dekoraci. 

Požáry vánočních stromků
Požáry vánočních stromků od zapálených 

svíček a prskavek se už objevují ojediněle, pro-
tože většina domácností dnes využívá elektric-
ké osvětlení. I u něho bychom měli dodržovat 
základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat 
výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené 
českým návodem použití a s příslušnými certi-
fikáty. Hasiči totiž evidují také několik případů 
z minulých let, kdy kvůli elektrickému zkratu 
začal hořet vánoční stromek. 

Vaření a pečení
Vánoce jsou také obdobím přípravy sváteč-

ních pokrmů. Při pečení, vaření a smažení ne-
nechávejme bez dozoru zapnutý sporák nebo 
vařič, dbejme zvýšené opatrnosti při vaření, aby 
nedocházelo ke vznícení připravovaných potra-
vin. Pamatujme, že např. horký olej na pánvi 
a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, 
jinak může snadno dojít k „výbuchu“, rozšíření 
požáru na digestoř a kuchyňskou linku, případ-
ně popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, 
je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou 
utěrkou nebo třeba plechem na pečení a oheň 
tak udusit, případně použít hasicí přístroj s ná-
plní určenou speciálně na jedlý tuk. Před začát-
kem hašení je třeba vypnout přívod energie.

Zábavní pyrotechnika
Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového 

roku, ale v posledních letech i vánočních svátků, 
s efekty zábavní pyrotechniky, jejíž používání 
má svá pravidla. V některých obcích upravuje 
místo a  čas používání zábavní pyrotechniky 
obecně závazná vyhláška. Také vypouštění 
lampionů štěstí je v některých městech a ob-
cích zcela zakázáno.
  Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dě-

tem.
  Dodržujme vždy pokynů výrobce.
  Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod vli-

vem alkoholu nebo jiných omamných látek.
  Pyrotechnické předměty odpalujeme v  do-

statečné vzdálenosti od osob i  zvířat, aby-
chom zamezili zraněním nebo případnému 
poškození sluchu. 

  Pro odpalování různých pyrotechnických 
předmětů zvolme volná prostranství, neod-
palujme je v uzavřených prostorech, v blíz-
kosti aut a zástavby. I zbloudilá světlice může 
zapálit například obložení balkonu či jiné 
hořlavé materiály.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 
přeje klidný čas adventu a krásné vánoční svátky!

por. Mgr. Iva Michalíčková, 
koordinátorka preventivně výchovné činnosti 

HZS Libereckého kraje

HASIČI RADÍ OBČANŮM
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Informace z MŠ Sluníčko – listopad 2019

V  měsíci listopadu nám odstartovala Spor-
tovní Školička. Děti cvičení a  nácviky na 
různé sportovní aktivity pod vedením zku-
šených instruktorů moc baví. Je to příjemné 
zpestření a zároveň způsob, jak poznat dosud 
nepoznané sportovní činnosti.

Naši školku navštívil, jako již tradičně, pro-
fesionální fotograf, a pro ty, kteří měli zájem, 
vytvořil fotografie s vánočními motivy – myslí-
me, že vznikly opravdu krásné vánoční fotogra-
fie dětí, a věříme, že udělají obdarovaným pod 
stromečkem radost.

Krtečci celý podzim shromažďovali různé 
přírodniny a poté se vydali cestou necestou až 
k místnímu krmelci, který naplnili kaštany, bu-
kvicemi, žaludy, jablky a mrkví, aby zvířátka 
měla co přes zimu jíst. Žabičky trošku zahrad-
ničily a vysadily nám na zahrádce novou tújku, 
tak ať se jí u nás pěkně roste:) Také se ale za-
sloužily o úklid odpadků v okolí školky a blíz-
kého lesa. V rámci školního projektu posbíraly 
odpad, ležící ledabyle na zemi a roztřídily ho do 
příslušných kontejnerů. Máme ve školce oprav-
du šikovné děti. Moc Žabičkám děkujeme.

Zahájili jsme projekt PUTOVNÍ ŠÁLA. Kdo-
pak už si připletl svůj kousek šály? Už jste se 
do projektu také přihlásili? Ještě ne? Přihlašte 
se a pojďme společně obléci náměstí. Bude to 
velkolepé;)

Koncem listopadu jsme u nás ve školce po-
řádali adventní dílničky, na kterých byla oprav-
du hojná účast a my všem zúčastněným moc 
děkujeme. Jsme rádi, když je o akce pro veřej-
nost v mateřské škole zájem. Je vždy příjemné 
se sejít spolu s rodiči, popovídat si a něco pěk-
ného si s dětmi vyrobit. Vždyť adventní čas je 
přeci časem pohody, a tak se snažíme touto akcí 
ve Vás vánoční náladu probudit a věříme, že se 
nám to daří.

Krásné vánoční svátky.

Hodně štěstí, zdraví, lásky.

Kromě dárků co víc si přát?

Aby se každý dokázal smát.

Aby měl v srdci lásku a klid.

Bez toho šťastně nedá se žít.

Mějte se rádi, milujte se.

O vánočních svátcích všichni  
spolu radujte se.

Zapomeňte na chvíli na problémy  
a starosti.

A s láskou užijte si ty vánoční radosti.

Přejí zaměstnanci MŠ
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V pátek 25. 10. 2019 před podzimními prázdninami uspořádala Základní škola v Hodko-
vicích n. M. 7. ročník nočního pochodu. Strašidelné převleky si připravilo 248 dětí, které 
přišly v doprovodu 128 dospělých.  Na cestě slovanských duchů a démonů, které představilo 
26 žáků devátých tříd, rozsvítili účastníci lampiony a krásně vyřezaně dýně. Za statečnost 
byly děti odměněny tradičně výbornými  perníčky a svítící tužkou.

NOČNÍ DUŠIČKOVO-HALLOWEENSKÝ POCHOD 


