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Jubilea 
Našim jubilantům blahopřejeme

 k jejich životnímu výročí 

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

Anežka Sádlová
František Musil
Miloslav Marek
Zdeněk Saidl

Slavnostní vítání občánků
V pátek 2. prosince 2011 v 10:00 hodin se uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní uvítání občánků našeho města.

Přivítány budou tyto děti:

Marie Sidorová, Nikola Brázdová
Amálie Bílková, Tomáš Kořínek 
Filip Malý, Jan Kaštovský

Vážení spoluobčané!

Dovolte mi, abych Vám popřál krásné a klidné prožití 
svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a osobní 

pohody do nového roku 2012.

Antonín Samek, starosta města

„Vítám tě děťátko,
vítám tě mezi nás – poupátko něžné,

dnes ráda bych ti dala do vínku :
povahu milou, svědomí sněžné,

dobrého tátu a šťastnou maminku.“

„Vyznání“

Marta Košťálová - Kábelová 

MěKS informuje

Upozorňujeme všechny pisatele příspěvků do Kulturního kalendáře, že pro příspěvky na 

měsíc leden 2012 bude uzávěrka již 12. prosince 2011 z důvodů nové koncepce našeho 
hodkovického zpravodaje. 

Děkujeme za příspěvky i za pochopení.
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 Městské kulturní středisko připravuje:

 � Druhou adventní neděli 4. prosince 2011 se sejdeme jako již tradičně v kostele 
sv. Prokopa Hodkovicích nad Mohelkou. Dětský pěvecký sbor „CARMINA“ 
má pro nás připraven velice pěkný vánoční program. Začátek jejich vystoupení 
je v 18:00 hodin.

 �  Na sobotu 10. prosince 2011 se připravují vánoční trhy na našem náměstí. Tr-
žiště bude otevřeno od 9:00 do 12:00 hodin. V 10:00 hodin nám zazpívají 
děti z mateřské a děti ze základní školy. Přijďte si načerpat vánoční atmosféru 
a třeba i zakoupit nějaký malý vánoční dárek. V prodeji budou také vánoční 
stromky. Těšíme se na vaši návštěvu.

 � Na 11. prosince 2011 připadne třetí adventní neděle. Adventní koncert si pro nás 
připravil komorní smíšený pěvecký sbor „CANZONETTA“ Osečná. V kostele 
sv. Prokopa se sejdeme v 18:00 hodin.

 � Adventní čas se uzavře čtvrtou adventní nedělí 18. prosince 2011 v 18:00 hodin 
v kostele sv. Prokopa vystoupením hudební skupiny „SoliDeo“.

 Městská knihovna srdečně zve spoluobčany všech věkových kategorií k účasti na tradiční  

VÁNOČNÍ SOUTĚŽNÍ VÝSTAVĚ
Vaše výrobky (adventní a vánoční dekorace, ozdoby, perníky apod.) 
můžete do knihovny nosit od 28. listopadu 
do 9. prosince.

Výstava v knihovně  potrvá 
od 12. do 16. prosince. 

Těšíme se na vaše nové nápady!

MěKS informuje

Canzonetta SoliDeo

UPOZORNĚNÍ!
Knihovna bude ve dnech 

od 22. 12. do 30. 12. 2011 zavřena 
z důvodu čerpání dovolené.
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Městský úřad informuje
Oznámení občanům

Výměna parkovacího průkazu označující vozidlo pře-
pravující osobu těžce zdravotně postiženou

Vyhláškou č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, byl stanoven nový vzor speciálního označení, a to parkovacího průkazu 
označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - č. O 7. Speciální 
označení O 7 vydává a výměnu stávajících označení O 1 za parkovací průkaz provádí oddělení 
péče o zdravotně postižené a důchodce odboru sociální péče Magistrátu města Liberec (bývalá 
budova Uranu u autobusového nádraží) v jeho úředních hodinách, tj. v pondělí, středu a pátek. 
K žádosti je třeba doložit aktuální barevnou fotografii o rozměru 35 x 45 mm. Při vydání par-
kovacího průkazu je občan povinen odevzdat označení O 1. Stávající označení O 1 mohou 
občané využívat do ukončení doby jeho platnosti (respektive platnosti přiznaných mimořád-
ných výhod), nejpozději ale do 31. 12. 2012.

Zároveň občany upozorňujeme, že pokud měli z důvodu zdravotního postižení zřízeno vy-
hrazené parkovací místo, po výměně speciálního označení si budou muset zažádat i o změ-
nu dopravního značení.

O výměnu musí osobně požádat majitel průkazu.

Potřebné doklady:
 - fotografii 35 x 45 mm – parkovací průkaz bude označen fotografií (v případě výměny 

i průkazu mimořádných výhod potřebujete fotografie dvě)
 - občanský průkaz
 - průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P)
 - starý parkovací průkaz pro označení vozidla
 - 30 Kč správní poplatek (v případě výměny průkazu mimořádných výhod)

Úřední hodiny: pondělí:  8:00 – 17:00
 středa: 8:00 – 17:00
 pátek: 8:00 – 14:00

Občanské průkazy
Upozorňujeme občany, že k 30. listopadu 2011 skončila možnost zažádat si o nový ob-
čanský průkaz na našem úřadu. Od 1. prosince 2011 lze požádat o nový občanský průkaz 
pouze na Magistrátu města Liberec.
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Městský úřad informuje
Oznámení občanům

Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou

Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou přeje svým uživatelům příjemné prožití vá-
nočních svátků a hodně zdraví a pohody v novém roce 2012. 

Za celý pracovní kolektiv pečovatelek přeje
vedoucí PS Hana Čermáková

Platba za popelnice

Z důvodu změny způsobu platby za popelnice, žádáme majitele nemovitostí, kteří svoji ohla-
šovací povinnost nesplnili do 30. listopadu, aby tak učinili nejdéle do 15. prosince 2011 
a odevzdali vyplněné „Prohlášení plátce poplatku“. Tento tiskopis je možné si vyzvednout 
v pracovních dnech na MěÚ Hodkovice nad Mohelkou.

Děkujeme.

Reakce vedení města na článek „Pytlíková revoluce“ zveřejněný 
na vývěsce a webu sdružení nezávislých kandidátů.

Těžko reagovat na prohlášení, pod které se autor nepodepíše, ale vzhledem k tomu, že je 
vyvěšeno pod hlavičkou sdružení nezávislých kandidátů předpokládáme, že je to jejich dílo.

Článek zcela překrucuje skutečnosti a ve svém textu nabádá občany, jak s vyhláškou zcela 
“legálně vyběhnout“, zaplavit město odpadky z roztrhaných plastových pytlů a zatížit město 
vysokými náklady na úklid. 

Podobné stanovisko sdružení, které má své zastoupení v zastupitelstvu města nemá obdoby 
a je v rozporu s posláním a úkoly zastupitelů dle zákona o obcích. Členové zastupitelstva 
se své funkce ujímají složením slibu, že svou funkci budou vykonávat v zájmu města a jeho 
občanů. Není posláním člena zastupitelstva města zveřejňovat nepravdy a desinformace, 
zvlášť ne o skutečnostech, které vznikly rozhodnutím tohoto kolektivního orgánu a jehož 
rozhodnutí jsou závazná jak pro občany města, tak i pro členy zastupitelstva města.

Zároveň vedení města děkuje občanům, že velmi zodpovědně přistoupili k nové vyhlášce 
a ve velké většině se zajímají o změny a oznamují své požadavky na MěÚ.

Pozn. Pavel Arlt a Michal Trojan se distancují od názorů SNK.
Markéta Khauerová - místostarostka

Poděkování

Město Hodkovice nad Mohelkou děkuje paní Blance Trojanové za adventní věnec, který 
věnovala jako sponzorský dar k výzdobě městské radnice.
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Městský úřad informuje
Oznámení občanům

Vážení spoluobčané,

V září 2011 zastupitelstvo města odvolalo část rady města a došlo ke změně na pozici 
místostarosty.

Sděluji Vám, že se na mne můžete obrátit osobně nebo na telefonním čísle 724 180 084.

Markéta Khauerová – místostarostka města

Vážení spoluobčané,

chtěla bych Vám poděkovat za projevenou důvěru, kterou jste mi dali ve volbách do měst-
ského zastupitelstva. Ke dni 15. 11. 2011 se vzdávám svého mandátu z rodinných a časo-
vých důvodů.

Pokusím se být našemu městu i nadále užitečná jiným způsobem.
Děkuji za pochopení.

Hana Kaštovská

Nové webové stránky našeho města 

Ve spolupráci se společností as4u.cz, s. r. o., Praha, která v rámci rozšiřování a zkvalitňová-
ní služeb pro státní a veřejnou správu nabídla našemu městu možnost zúčastnit se projektu 
web obce-města zdarma, budou v těchto dnech na adrese www.hodkovicenm.cz spuštěny 
nové webové stránky našeho města. Obsah stránek se stále ještě doplňuje a dotváří, ale 
i tak věříme, že se Vám nové, modernější, přehlednější a aktuálnější stránky našeho města 
budou líbit a budeme moc rádi, když nám sdělíte své připomínky a nápady jak by se daly 
ještě zlepšit, co byste tam rádi našli a co Vám tam chybí. 

Na Vaše názory, připomínky, příspěvky a spolupráci se těší
Irena Líbalová (webmaster)

irena.libalova@hodkovicenm.cz

KINO HODKOVICE NAD MOHELKOU 

Na měsíc LEDEN 2012 připravujeme:

• OŠETŘOVATEL • TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ • 
• JOHNY ENGLISH SE VRACÍ •
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Městský úřad informuje
Oznámení občanům

Požadavek na pokácení nelesní zeleně

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závaž-
ných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení se provádí 
zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při 
vydávání povolení ke kácení.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce 
nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste.

Fyzická osoba i právnická osoba:

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (za předpokladu, že tyto nejsou význam-
ným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými práv-
ními předpisy) se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výši 130 
cm nad zemí (týká se i kácení stromů ovocných) nebo souvislé keřové porosty do celkové 
plochy 40 m2.

Podání žádosti

(1) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či 
nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou 

Žádost musí obsahovat:

a)  jméno, datum narození a adresu žadatele (právnická osoba místo data narození uvede 
identifikační číslo - IČ), další známé účastníky řízení,

b)  doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím 
mimo les, parcelní číslo a katastrální území pozemku, na kterém dřeviny rostou (výpis 
a snímek z katastru nemovitostí – KN),

c)  specifikaci dřevin rostoucí mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, 
velikost plochy keřů,

d)  situační zákres (mapka v potřebném měřítku – často postačí zákres do snímku z KN),

e) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,

f) zdůvodnění žádosti.

Formulář žádosti je k dispozici u Oddělení životního prostředí a památek MěÚ 
v Hodkovicích nad Mohelkou
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H. A.D. 

Když minulý rok v kině zahrál zkušený hrádecký soubor Vojan vtipnou konverzační komedii 
Udělejte mi to znova, tak jsme si s panem režisérem Sladkým tak trochu slíbili, že až bude mít 
H.A.D. co nabídnout a ukázat, přijede do Hrádku. Já jsem to optimisticky odhadovala tak na 
dva, tři... roky, pan Sladký se zkušeně a shovívavě usmíval a nevěřil vůbec, neboť dělá divadlo 
přes třicet let.

To byl H.A.D. na počátku své cesty k divadlu a vlastně se rozhlížel, jak se asi dělá divadlo.

Potom nastalo velmi intenzivní období. Všichni, kteří se ocitli v souboru Hodkovického 
amatérského divadla a rozhodli se, že zkusí, co znamená udělat představení, museli překonat 
mnohá úskalí a vyrovnat se se vším, co přinášelo problémy a potíže. HAD začínal od nuly 
a neměl nic, zázemí, zkušenosti, repertoár, finance... Ale měl velké předsevzetí vytvořit dobré 
divadelní představení a režisérku, která nikoho nešetřila a všechny bere jako za talentované 
herce, kteří zvládnou jakoukoli nástrahu divadelní praxe a míří k náročnějším rolím.

V nulté sezóně svého působení H.A.D. vytvořil dvě pohádky - O mlsné princezně a Kam se 
hrabe na Kašpárka stará bába Hastrmanka. S Hastrmankou vyjel soubor do Hrádku nad 
Nisou a zahajoval 31. Hrádecký divadelní podzim. 

Na tomto festivalu všechna představení hodnotí odborná porota. Letošní ročník u příle-
žitosti přijetí u starosty označila za nejkvalitnější. Její hodnocení, přivezené diplomy (pro 
Petra Kamenského za roli Šmidry, pro Darinu Martinovskou za umělecké vedení souboru, 
čestný účastnický diplom) a zejména pozvání na příští rok svědčí o tom, že H.A.D. nejen po-
bavil hrádecké publikum, ale důstojně obstál i vedle zkušenějších souborů jako byl DS Vojan 
Hrádek opět s konverzační komedií Potichu to neumím, jsem vášnivej, DS Vojan Železný Brod 
s Kočičí hrou, DS Desná, který hrál Puko-viny a Mladá scéna z Ústí nad Labem, která zahrála 
pohádku Dlouhý široký a bystrozraký.

A tak se dá říci, že H.A.D.u se podařilo navázat na úžasnou tradici hodkovického ochotnic-
kého divadla, obstát i před cizím publikem a zejména najít cestu, jak dělat poctivé, skutečné 
a zábavné divadlo. 

K tomu jste nám pomohli i vy všichni – naše milé domácí publikum, kteří chodíte na předsta-
vení a pomáháte nám i jinak. 

My doufáme, že se vám i další představení, která pro vás připravujeme budou líbit a potěší vás. 
V předvánočním čase to je Vánoční diamant  (27. 11. v 15:00,  4. 12. v 16:00, 10. 12. ve 14:00 
opět v kině). Dvě hodiny před představením bude otevřena vánoční dílnička, do které si mů-
žete přijít udělat přáníčko či ozdobu na stromeček. Těšíme se na vás.

H. A. D. v listopadu 2011 
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H. A.D.

UVÁDÍ sváteční POHÁDKU

Napsala: Darina Martinovská

  2. PREMIÉRA   4. 12. v 16:00 hodin
  3. PREMIÉRA 10. 12. ve 14:00 hodin

 

v hodkovickém kině 

Osoby a obsazení:
Kašpárek: ..............................Veronika Kovářová, alt. Věra Hlubučková
Andílek: .................................Silvia Bouchalová, alt. Barbora Zemková
Čert: ......................................Robin Kraus, alt. Petr Kamenský
Hlavní anděl: .........................Karel Kyksa, alt. Alexandra Hrušovská
Tatínek: ..................................Luboš Kraus, alt. Karel Kyksa
Maminka: ..............................Jana Krejčí, alt. Markéta Fišarová
Stínové loutky vodí:............... Petr Kovář, Alexandra Hrušovská a další, kteří právě nejsou na jevišti 

v jiné roli
Zpěv koled: ............................ hostují Jiřina Paříková, Hana Ošťádalová,  Hana Rampasová 

ze souboru HORAČKY

Hudební a zvukový plán:  .....Darina Martinovská
Světla a technická pomoc:  ..Petr Kovář, Luboš Kraus

Režie:  ...................................Darina Martinovská
Nápověda:  ............................Eva Konopková

Kostýmy a scéna: ................. výtvarná koordinace Darina Martinovská, výroba Petr Kovář a Věra 
Hlubučková, světla Petr Kovář a Luboš Kraus, kostýmy ušila Jana 
Krejčí, stínové loutky zhotovil Jiří Hlubuček.  

♥

Za další účinnou bezzištnou pomoc, podporu a pochopení děkuje soubor H.A.D. všem 
rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Zejména H.A.D. děkuje MÚ a fotbalistům za 
zapůjčení prostor ke zkouškám a realizaci divadelního představení. 

♥ Kontakt: www.hodkovice1-had.estranky.cz



– K 10 –

VÍTE, ŽE…

Po úspěšné účasti na výstavě ovoce 
a z členských příspěvků se zvýšilo spolkové 
jmění na hotovosti natolik, že bylo možné 
v červnu uspořádat přednášku na téma 

„Něco ze včelařské praxe“ a v červenci kurz 
chovu matek s dopolední přednáškou pana 
Františka Morávka z Hradce Králové v hos-
tinci u Čížků a odpoledne s praktickými 
ukázkami ve včelíně přítele Arlta…

6) Křížová cesta je opravena

Křížová cesta s vrcholovou kaplí měla pohnu-
tou historii. První základní kámen byl položen 
v roce 1818. s tímto návrhem přišel hodkovický 
občan František Ignác Planer. Byla provedena 
peněžní sbírka a v roce 1820 stálo pět kapliček 
a vrcholová kaple. Vysvěcení se konalo až po 
dvaceti letech za přispění občanů Vrchoviny, 
Třtí, Radostína, Kocourova a Sedlejovic.

Vrcholová kaple vyhořela v roce 1864. 
Opětovné postavení bylo dokončeno v roce 
1867. V roce 1929 byl v ní vysvěcen nový 
zvon a mimo jiných oprav byly pořízeny 
nové obrazy zastavení do jednotlivých 
kapliček.

Od této doby však Křížová cesta pouze 
chátrala. V padesátých letech byly zničeny 
obrazy zastavení, v šedesátých letech odešly 
střechy kapliček, a dokonce i střecha vrcho-
lové kaple. Kapličky se pomalu rozpadávaly, 
byly postupně demolovány a na počátku de-
vadesátých let stály pouze zdi u dvou kapli-
ček a vrcholová kaple.

Hodkovická nadace (předchůdce 
Sdružení rodáků a přátel) zahájila jednání 
a práce na obnově celé Křížové cesty. Po vy-
hlášení památkové zóny byly získány finanční 
prostředky od města a církve na opravu vr-
cholové kaple a na tři kapličky. Hodkovická 

nadace a později Sdružení rodáků Hodkovic 
zajistilo opravu dalších šesti kapliček. 

Tak jako před 180 lety bylo toto umož-
něno díky sponzorským darům a příspěvkům 
občanů. Vysvěcení této církevní památky 
bylo provedeno v roce 2000.

Křížová cesta má devět kapliček a vrcho-
lovou kapli, kde je kříž s korpusem Krista. 
Vedle kaple jsou postaveny tři kříže, ale bo-
hužel, byly z nich odcizeny korpusy ukřižo-
vaných!

Ani tato opravená Křížová cesta neu-
šla pozornosti zlodějů a vandalů. Ze čtyř 
kapliček byly odcizeny obrazy, přestože na 
všechny kapličky byly instalovány mříže.

Letos se nám podařilo díky sponzorským 
darům pana T. Herdera a P. Čechlovského 
ve spolupráci s panem farářem získat kopie 
těchto čtyř odcizených obrazů a Křížová 
cesta je opět kompletní. O její údržbu se 
starají Technické služby Hodkovice nad 
Mohelkou.

 (Ze zprávy Sdružení rodáků a přá-
tel Hodkovice nad Mohelkou)

7) Ústav sociální péče pro mládež 
v Hodkovicích nad Mohelkou byl založen 
v budově, která byla původně postavena ně-
meckým spolkem pro ochranu dětí jako dětský 
domov pro 40 dětí a tomuto účelu sloužila od 
4. května 1912.

V době první republiky zde byla 
Masarykova dětská ozdravovna pro děti 
ohrožené tuberkulózou. Za druhé světové 
války byli v budově ubytováni němečtí vá-
leční sirotci a po válce zde opět byla dětská 
ozdravovna.

Od roku 1968 je zde ústav sociální péče.

Pokračování článku na straně 11
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Ústav byl koncipován pro chlapce ve věku 
od 16 do 27 let. Od počátku zde byly zřízeny 
dva úseky : uzavřený zdravotní úsek pro chlapce 
těžce postižené a otevřený výchovný úsek pro 
chlapce se středním stupněm postižení. 

S postupným stárnutím klientů přichá-
zely problémy. Jelikož v regionu neexistoval 
ústav pro dospělé lidi, zůstávali zde i po 
dovršení 27 let. Přitom ale docházelo k ne-
ustálému přijímání nových. Počet zájemců 
o umístění stále vysoce převyšoval nabídku 
volných lůžek. Situace se řešila tak, že se po-
stupně navyšovala kapacita zařízení. To vše 
se samozřejmě dělo na úkor kvality služeb, 
ale i na úkor lidské důstojnosti všech, kteří 
v ústavu tehdy museli žít.

Po roce 1989 dochází k výrazným změ-
nám a postupnému zkvalitňování života kli-
entů v zařízení. Je snižován stav klientů, ně-
kteří odcházejí do rodin nebo jiných ústavů. 
Klienti s nejtěžším handicapem jsou umís-
těni do nově vybudovaného bezbariérového 
zařízení v regionu a dochází ke zrušení zdra-
votního úseku.

Postupně vznikají skupinové byty a do-
chází tak k výraznému zkvalitnění života 
klientů. 

 V roce 1993 ústav získává ve městě bu-
dovu vhodnou pro pracovní činnost klientů. 
Od 1.1.2004 dochází k zásadní změně, kdy 
došlo k oddělení bydlení klientů v Domově 
(budova ústavu) od práce v Centru aktivity 
(budova Centra aktivity). 

V roce 1997 se podařilo pro šest klientů 
vybudovat tři samostatné chráněné byty. Dva 
byty jsou v jednopatrovém domku, který se 
nachází v areálu vedle Centra aktivity. Třetí 
byt je umístěn v budově Centra a má svůj od-
dělený vchod. Každý byt je zcela samostatný. 

8) Heraldik Václav Zajíček doporučoval 
zadat některé vysoké škole jako téma diplo-
mové práce zpracování historie Hodkovic, 

konkrétně zjištění nejstarších záznamů 
o Hodkovicích, včetně zjištění data založení 
a povýšení na město.

O tom, že Hodkovice mají bohatou histo-
rii svědčí už sám fakt, že v roce 1352 (dosud 
prokazatelně nejstarší letopočet v knihách 
potvrzenek pražského arcibiskupství o zapla-
cených desátcích), platila obec Hodkovice 
na těchto desátkách 12 grošů, tedy stejnou 
částku jako Turnov, zatímco tehdejší Liberec 
platil pouze 2 groše. Stejně vysoký desátek 
platily Hodkovice i v letech 1369, 1384 a 1385. 
V roce 1399 byla částka zvýšena dokonce na 
dvojnásobek.

V pozůstalosti heraldika Václava Zajíčka 
(1925 – 1989), který se snažil najít v histo-
rických dokumentech nejstarší písemnou 
zprávu o Hodkovicích nad Mohelkou, se na-
šlo několik materiálů, například… 

P. JUDr. Ctibor Mařan z Tatobit čp. 214 
zpracoval na zakázku Aktivu památkové 
péče a ochrany přírody v Hodkovicích stu-
dii Nejstarší dějiny Města Hodkovic nad 
Mohelkou, kde je uvedeno, že v díle histo-
rika Dr. Hallwicha – Zur Geschichte der 
Stadt Liebenau – (Liebenau byl německý 
název Hodkovic) je uvedeno následující: 

„Bylo to někdy kolem r. 1142, když Miroslav 
(Miroslaus quinam ex primatibus Bohemie) 
jeden z předních českých velmožů – založil 
v Sedlci u Kutné Hory klášter a obdařil jej 
mnohými statky. Bylo to zejména Mnichovo 
Hradiště, podolí a „Hothovici“, tedy naše 
dnešní Hodkovice (Erben: Regesta Boemiae 
et Moravice, č. 103-231). Nebyla to zřejmě 
zlá doba, v roce 1352 když byly zavedeny 
papežské desátky, platila obec jako obec 
církevní na těchto desátcích dvanáct grošů, 
tedy stejnou částku, jako církevní obec tur-
novská, (Turnov oppidum)“. JUDr. Mařan ve 
studii dále poznamenává, že Dr. J. V. Šimák 
se domnívá, že v zakládací listině sedlecké 
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(Erben: Regesta č. 231) stojí Hothouici, což 
jsou podle Dr. Šimáka spíše Chotovice na 
Chrudimsku.

V kapitole z pojednání Antonína Ressela 
v roč. XII. A XIII. Časopisu „Mitteilungen 
des Vereines fúr Heimatkunde des Jeschken 

– Isergaues“ (Liberec 1918 a 1919) Die ehema-
lingen Lehengúter der Herrschaft Bóhmisch-

Aicha nebst Nachrichten úber benachbarte 
Gúter“) – Bývalé lenní statky panství česko-
dubského s informacemi o sousedních stat-
cích. Přeložil Dr. Emanuel Rausch, 

Aby došlo k vyjasnění, Aktiv památkové 
péče si vyžádal posudek Státního archivu 
Třeboň k této záležitosti.

V. Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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Policie Hodkovice nad Mohelkou

Informace pro občany:

Nebuďte laxní a  neteční ke svému okolí. V  případě, že zjis-

títe podezřelé jednání, obraťte se na linku 158. K  dispozici 

je pro vás také telefonní číslo přímo na obvodní oddělení: 

485 145 158 nebo mobilní telefon 725 073 311. 

Své poznatky, náměty či postřehy můžete posílat i faxem na číslo:  

485 145 170. 

ZO Českého rybářského svazu Hodkovice nad Mohelkou oznamuje, 

že prodej vánočních kaprů bude 

ve dnech 21 – 22. 12. 2011 

v rybářském domku v Hodkovicích nad Mohelkou od 8:00 hodin.
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VÁM PŘEJE 
RODINNÝ KLUB MOTÝLEK




