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Kulturní kalendář

Vážení čtenáři,
na úvod březnového čísla bychom vás chtě-
li požádat již nyní o spolupráci na přípravě 
letního „speciálu“. Zašlete nám prosím ná-
pady a požadavky, co byste si chtěli přečíst 
a  jaké informace by vás na léto zajímaly. 
Rádi je pro vás zpracujeme.
 
Příjemné prožití měsíce března

Za redakční radu přeje
Naďa Burianová

Slovo redakční rady

Našim jubilantkám blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Jitka Müllerová
Jana Paulová

Jiřina Podhorová

Jubilea

Informace z 2. zasedání rady města 25. 1. 2012
 − RM bere na vědomí  informaci o komplexním řešení telefonů města.
 −  RM projednala zápis kontrolního výboru ve spol. Teplo Hodkovice n. M. s. r. o. a navrhuje 

provést audit hospodaření společnosti. Rozhodnutí o provedení auditu předkládá ZM.
 −  RM schválila pravidla pro úhradu provozních nákladů a nový ceník sportovního areálu za ZŠ.
 −  RM nedoporučuje prodej p. p. č. 2447 o výměře 358 m2 a předkládá věc k rozhodnutí ZM.
 −  RM souhlasí se zrušovací vyhláškou OZV č. 1/2012 a předkládá věc k rozhodnutí ZM.
 −  RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na prodej bytů v ul. Podlesí 598 (byt č. 1) 

Městský úřad informuje

Přivítány budou tyto děti:
Kateřina Šrámková, Jáchym Horáček, Tereza Filounková, Matyáš Kroužek,
Václav Škopán, Tereza Peničková, Adam Rejcha

„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) 

V pátek dne 30. 3. 2012 od 10:00 hodin 
se uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
uvítání občánků našeho města.

Pokračování na straně 2

Slavnostní vítání 
občánků
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Informace ze 3. zasedání rady města 8. 2. 2012
 −  RM  nedoporučuje prodej části p. p. č. 214 v k. ú. Záskalí a předává věc k rozhodnutí ZM.
 −  RM projednala a nedoporučuje prodej p. p. č. 870 s odvoláním na rozhodnutí ZM 61/11.
 −  RM bere na vědomí požadavek na opravu střechy v ul. Sokolská 105 a předává vedoucí 
OEaSM a finančnímu výboru k projednání při sestavování rozpočtu na rok 2012.

 −  RM byla seznámena s peticí občanů Jílového. Vzhledem k tomu, že petice nesplňuje záko-
nem dané náležitosti, vrátí se RM k této záležitosti po doplnění všech náležitostí.

 −     RM zamítla žádost společnosti Pekařství Bohemia s. r. o. o finanční příspěvek na podporu 
podnikatelské činnosti – pojízdná prodejna.

 −  RM neschvaluje žádost paní D. P. o pronájem parkovacího místa na sídlišti Podlesí. RM bude 
hledat komplexní řešení zvýšení parkovacích ploch na sídlišti.

 −  RM souhlasí s předloženým seznamem akcí, které se budou konat v roce 2012 a zasáhnou 
svým trváním do nočních hodin. Ukončení bude nejpozději ve 02:00 hod. Seznam akcí na-
jdete na www.hodkovicenm.cz – kultura – roční plán akcí.

 −  RM bere na vědomí přehled a výsledky finančních kontrol provedených v roce 2011.
 −  RM ruší v plném rozsahu usnesení č. 16/12.
 −  RM souhlasí se vstupem do Místní akční skupiny Podještědí a předává věc k rozhodnutí ZM.
 −  RM souhlasí s uzavřenými nájemními smlouvami o nájmu hrobových míst za období 1. 7. 2011 
– 31. 12. 2011. RM schvaluje ceník provozovatele veřejného pohřebiště, platný od 1. 2. 2012.
 −  RM schvaluje návrh tajemníka, aby kopírování do počtu 50 stran za rok bylo pro zájmové, 
spolkové a sportovní organizace pracující s mládeží bezplatné.

 −  RM vzala na vědomí oznámení pana Václava Pechatého o odchodu do důchodu.
 −  RM bere na vědomí seznam návrhů, připomínek a námětů, který podala za Nezávislé kan-

didáty paní Mgr. Alena Urbánková.

Celé znění usnesení najdete na www.hodkovicenm.cz, Zapsala Markéta Khauerová - místostarostka

a v ul. Podlesí 599 (byt č. 10). RM jmenovala výběrovou komisi a pověřuje tajemníka přípra-
vou výběrového řízení a zveřejněním výzvy.

 −  RM neschvaluje žádost Komitétu pro udržování památek z války na fin. příspěvek  
18.700 Kč.

 −  RM bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za užívání bytů. Dluh k 17. 1. 2012 je ve 
výši 224.949,60 Kč. RM požaduje další vymáhání dlužných částek.

 −  RM bere na vědomí věcně usměrňované ceny tepla pro rok 2011 spol. Teplo Hodkovice n. M. s. r. o.
 −  RM souhlasí s dodatkem vnitřní směrnice MŠ, dle změny školského zákona.
 −  RM bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu osob trvale hlášených k pobytu, ul. Podlesí 667 
u pana J. T. (+1 osoba).

 −  RM schvaluje přidělení bytu č. 36 v DPS paní B. K. bytem Družcov, náhradníky jsou paní 
L. K. bytem Liberec, paní V. K. bytem Hodkovice n. M., paní A. Š. bytem Hodkovice n. M. 
a paní L. H. bytem Horní Nová Ves. RM dále souhlasí s přestěhováním paní H. M. a pana 
F. K. do bytu č. 22.

 −  RM schvaluje změnu Organizačního řádu města v čl. 15.

Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva města 
Veřejné zasedání zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou se koná  

ve středu 7. března v 18.00 hodin v kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou.
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Upozorňujeme občany na splatnost poplatků:
Poplatek ze psů pro rok 2012 podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místním poplatku 
ze psů, je splatný do 31. března 2012.

Poplatek za komunální odpad podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 a č. 4/2011, o poplatku za 
komunální odpad, pro první pololetí roku 2012 je splatný do 31. března 2012 a pro druhé pololetí 
roku 2012 do 30. září 2012. V případě platby za celý rok 2012 je splatnost do 31. května 2012.

Platby lze provést buď do pokladny MěÚ Hodkovice nad Mohelkou nebo bezhotovostní platbou 
na účet Města Hodkovice nad Mohelkou.

Číslo účtu: 19-0984945399, kód banky 0800.

Variabilní symbol pro platbu za místní poplatek ze psů je 1341.

Variabilní symbol pro platbu poplatku za komunální odpad je 1337 a číslo popisné předmětné 
nemovitosti (uvedeno dohromady bez mezery).

Městský úřad informuje

Stanoviště nádob určených 
výhradně pro tříděný odpad

 −  Horní Záskalí naproti kapličce  
se sochou

 − Dolní Záskalí u rybníka
 − Tyršova ulice naproti ústavu
 − Duhová ulice
 − Staré a nové sídliště Podlesí
 − Sportovní ulice u garáží
 − J. Hory před bytovkou
 −  Mánesova ulice za kotelnou 

sběrný dvůr
 − Mlýnská ulice
 − Koněvova ulice
 − Pražská ulice
 − Pelíkovická ulice sběrný dvůr
 − Radoňovice
 − Jílové 

Městský systém prostředků pro 
sběr tříděných složek komunálního 

odpadu:

 −  zvony na různobarevné sklo → zelená barva
 −  zvony na čiré sklo → bílá barva
 −  kontejnery plastové žluté → pouze pet lahve
 − kontejnery modré → papír
 − kontejnery kovové bílé → textil
 − žluté pytle → tříděný sběr pet lahví
 − oranžové pytle → tetrapaky

 Velkoobjemné kontejnery na tříděné komodity 
ve sběrných dvorech Pelíkovická a Mánesova

 −  objemný komunální odpad → sběrný dvůr 
Pelíkovická

 − stavební suť → sběrný dvůr Mánesova
 −  zpětný odběr elektro zařízení → sběrný dvůr 

Mánesova a Pelíkovická
 −  nebezpečný odpad → sběrný dvůr Mánesova
 − pneumatiky a kovy → Mánesova ulice
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POZVÁNKA  NA  OTEVŘENÍ  NAUČNÉ  ŠKOLNÍ  EXPOZICE
ve čtvrtek 29. 3. 2012 od 14:00 do 18:00 hodin

V rámci projektu TOP 6KLIKO vznikla v naší škole nauč-
ná expozice, kterou bychom Vám rádi představili. Celá 
výstava se skládá ze tří tematických celků, které jsou na-
zvány: „Pohled do historie nás inspiruje“, „Na spojnici 
Ještědu a Českého ráje“ a „Procházka Prahou“. Sezná-
míte se nejen s historií Hodkovic n. M, ale také se země-
pisnými a přírodopisnými informacemi  o zdejším okolí 
a v neposlední řadě tu najdete i soubor pověstí o českém 
dávnověku. Vše je doplněno řadou fotografií Hodkovic  
n. M.,  jejich okolí  a fotografií hlavního města Prahy. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

ZŠ TGM Hodkovice n. M. pořádá FINÁLE 2. ročníku soutěže

TALENTMÁNIE
   KDY: 16. 3. 2012 ve 13:15 hodin 

   KDE: tělocvična školy

Zveme rodiče i veřejnost. 
Všichni přítomní diváci hodnotí výkony účinkujících.

Informace z MŠ a ZŠ

Informace z Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou 

Divadelní představení s názvem „Barevná pohádka“ se uskuteční  
v mateřské škole dne 22. 3. 2012 v 8:45 hodin. Vstupné 35 Kč.

Základní škola T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou informuje:
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Protože Policie je služba veřejnosti, rozhodli jsme se v krátkosti sezná-
mit občany s činností policistů z Obvodního oddělení Policie ČR v Hod-
kovicích nad Mohelkou, a to i s ohledem na ukončený rok 2011.

Obvodní oddělení Policie ČR v Hodkovicích n. M.

OOP Hodkovice nad Mohelkou s po-
čtem 11 policistů spravuje území 52 obcí. 
V roce 2011 bylo na oddělení 10 policis-
tů, kteří zajišťují nepřetržitou službu. 
Co se týče zpracovávaných událostí, bylo 
v roce 2011 oznámeno 122 trestných činů, 
z nich bylo 49 objasněno. OOP Hodkovice 
nad Mohelkou řešilo v roce 2011 ve své 
věcné působnosti 95 trestných činů, 381 
přestupků, z toho 215 v blokovém řízení 
a 283 čísel jednacích, což jsou oznámení 
bez podezření z protiprávního jednání, 
různé žádosti apod. Policisté mimo roz-
sáhlé administrativní činnosti provádějí 
preventivní hlídkovou činnost, účastní se 
dopravně bezpečnostních akcí a opatření 
při fotbalových utkáních, podílejí se na 
ostraze policejních cel v Liberci apod. 

Kriminalitu občané vnímají jako sou-
část prostředí ve kterém žijí a spolu s in-
stitucemi a policií mohou systematicky 
omezovat její vznik a projevy. Kriminali-
ta tedy není pouze věcí policie, policisté 
ji nemohou řešit sami, protože nemohou 
být sami přítomni na všech místech, kde 
dochází k protiprávním činnostem. In-
formace, které vedou k odhalování proti-
právní činnosti lze získat ze stop z místa 
činu, z dalších zdrojů např. z kamerových 
systémů, ale zásadní jsou právě informace 
od samotných občanů, kteří se tak podílejí 
na odhalování a objasňování nezákonné-
ho jednání. Vždyť lidé se cítí dobře tam, 
kde se mohou na druhého spolehnout. 
Každý se může dostat do pozice, že bude 
potřebovat pomoc policie. A když z jaké-
hokoliv důvodu zatajím informace, které 

by mohly policii přivést na „stopu pacha-
tele“, nemohu se divit, že až budu potřebo-
vat pomoc já, budou se lidé chovat stejně. 
Proto je třeba, aby si lidé uvědomili, že 
stejně jako se podílejí např. na zkvalitně-
ní dopadů civilizace na životní prostředí 
tím, že třídí odpad, měli by se podílet na 
potírání kriminality tím, že k ní nebudou 
lhostejní a budou se aktivně podílet na 
odhalování pachatelů trestných činů. 

Svou preventivní i represivní činnos-
tí chrání policie veřejný zájem, kterým je 
dodržování zákonů tak, aby byl zajištěn 
pro občany veřejný pořádek i bezpečnost 
na silnicích. Kdo by si nepřál žít v místě, 
kde se nemusím bát o svůj život, zdraví 
a majetek? Můžeme k tomu přispět všich-
ni a podílet se na tom, aby naše okolí bylo 
bezpečnější pro nás i naše děti. 

Velitel OOP Hodkovice n. M. 
npor. Bc. Trojáková Danuše

(tel. 485 145 158), v. r.

Policie Hodkovice nad Mohelkou 
Informace pro občany:

Nebuďte laxní a neteční ke svému okolí. 
V případě, že zjistíte podezřelé jednání, ob-
raťte se na linku 158. K dispozici je pro vás 
také telefonní číslo přímo na obvodní oddě-
lení: 485 145 158 nebo mobilní 
telefon 725 073 311. Své poznatky, 
náměty či postřehy můžete posí-
lat i faxem na číslo:  485 145 170. 
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Vážení čtenáři a uživatelé,

v  letošním roce byl měsíc březen vyhlášen Svazem knihovníků jako akce 
Březen – Měsíc čtenářů. Naše knihovna se k  této celostátní akci připojila 
vyhlášením Nejvěrnějšího čtenáře knihovny a čtenářskou soutěží o nejlepší 
českou knihu roku 2011 Magnesia Litera.

Informace z knihovny

Nejvěrnější čtenářkou 
knihovny je paní Ivana 
HOLASOVÁ, která je 
v knihovně registrována 
bez přerušení od roku 

1984. Paní Holasovou nominujeme do 
celostátního hodnocení, jehož vítězové 
budou pozváni do Prahy k slavnostnímu 
ocenění. Přejeme paní Holasové úspěch!

Na našich webových stránkách najdete 
odkaz k celostátní anketě Magnesia Li-
tera www.magnesia-litera.cz, kde můžete 
na jednoduchém formuláři hlasovat pro 
nejlepší českou knihu roku 2011. V naší 
knihovně budou k dispozici také hlasova-
cí lístky, které po vyplnění a odevzdání 
knihovnici zašleme poštou. Přímý přenos 
z vyhlášení výsledků bude odvysílán ze 
Stavovského divadla na ČT.

Dovolte mi uvést při příležitosti Měsíce 
čtenářů také několik údajů ze statistiky 
roku 2011:

–  knihovní fond naší knihovny obsahoval 
11 883 svazků knih a dále si mohli čtená-
ři vybrat z 22 titulů odebíraných časopi-
sů, což představovalo během roku 9 000 
vypůjčených knih a 2 500 časopisů

–  knihovnu navštěvovalo 211 REGISTRO-
VANÝCH čtenářů (tzn. bez dalších členů 
rodiny, chatařů, jednorázových výpůj-
ček, meziknihovních služeb a uživatelů 
internetu), 130 spoluobčanů využilo slu-

žeb internetu v knihovně a 2 850 čtená-
řů i nečtenářů využilo vyhledávání knih 
v naší knihovně na on-line katalogu 
knihovny (včetně rezervací knih nebo 
prodloužení výpůjček)

–  knihovna uspořádala 7 knihovnických 
akcí pro dospělé i dětské čtenáře a 12 ex-
kurzí pro děti ZŠ

–  nejstaršími čtenáři knihovny jsou paní 
M. Kopová, V. Najmanová a pan Z.Hejzlar, 
naopak nejmladšími čtenáři jsou A. Ko-
lomazníková, E. Bínová a V. Musil

–  nejpilnějšími čtenářkami byly paní  
J. Košková (385 výpůjček knih a časo-
pisů), K. Bínová (251 knih a časopisů),  
klienti Domova a centra aktivity (228 
knih a časopisů!!!), dále L. Frýdlová (114 
knih včetně dětských), E. Kristofčáková 
(103 knih) a J. Šulcová (103 knih), z dět-
ských čtenářů byl nejpilnější Vítek Musil 
(91 knih a časopisů)

–  nejvíce půjčovanými časopisy byly Květy 
(312 výpůjček) a z dětských Čtyřlístek 
(192 výpůjček)

–  nejžádanějšími knihami byly tyto titu-
ly: Shoko Tendo – Ve stínu jakuzy, Aylete 
Waldman – Láska a jiné nemožnosti, Joy 
Filding – V pavučině vztahů, z dětských 
knih – Šmoulové, Čtení hned po slabiká-
ři, Walt Disney – Příběh hraček

 

 

Pokračování článku na straně 11
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Našim věrným a pilným čtenářům ve-
lice děkujeme za projevenou přízeň 
a rádi je uvítáme v knihovně 28. 3. 2012  
v 17:00 hodin, kde jim bude starostou 
města uděleno ocenění.

I v letošním roce pořádáme naši tradiční 
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU.

Velikonoční dekorace, kraslice apod. mů-
žete do knihovny nosit od 19. března do 
26. března. Výstava potrvá do 6. dubna 
a zúčastnit se mohou všichni spoluobčané, 
rodiny, děti i spolky. Těšíme se na na vaši 
hojnou účast!

Hana Vaňková

KNIHOVNA 
VýPůJČNÍ HOdINy

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

Využití internetu mimo výpůjční dny 
je možné dohodnout s knihovnicí:   
tel. 482 725 796,  
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz, 
www.knihovnahodkovice.webk.cz.

Lyžařský oddíl SK Hodkovice nad Mohelkou pořádá

v sobotu 3. 3. 2012 od 13:30 hod.

KARNEVAL NA LyŽÍCH
v lyžařském areálu na Buříně

 Ö  nejlepší masky v kategorii dětí 
i dospělých budou odměněny

 Ö  všechny masky jezdí v sobotu 
odpoledne zadarmo

 Ö  občerstvení bude zajištěno na 
chatě u horní stanice vleku

 Ö všichni jste srdečně zváni
 

Akce proběhne pouze za příznivých sněhových podmínek.
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V BŘEZNU 2012 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME
8. 3. 2012 od 19:30 hodin – ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Meditací provází Šárka Horychová. Vstupné 50 Kč.

14. 3. 2012 od 17:00 hodin – NA POKEC
Encaustika – malování horkým voskem.

16. 3. 2012 od 18:00 hodin  
ORCHIDEJE – královny rostlinné říše

Přednáší Pavel Arlt. Povídání o historii a současném pěstování, 
promítání fotografií ze soukromé sbírky. Vstupné 50 Kč.

31. 3. 2012 od 16:00 hodin  
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA

Již tradiční jarní tvoření. Dílnu vede Věra Kolomazníková. Vstupné 40 Kč/rodina.

Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.cz

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Velmi děkujeme všem sponzorům dětského maškarního karnevalu.

Pizzerie KC Hodkovice, Papír hračky Alena Thomasová, Domácí potřeby Zuzana 
Slavíčková, Ovoce-zelenina Václav Najman, Drogerie Václav Šturc, Restaurace Na 
křižovatce, Železářství Stanislav Bradáč, Cenový ráj, Restaurace Na koupališti, OS 

KOVO, Monroe Czechia, Textil paní Kozová, Drogerie paní Skuzová.

Karnevalu se zúčastnilo 74 dětí v maskách a 86 dospělých. Tým RK Motýlek



KINO – BŘEZEN 2012 
HOdKOVICE NAd MOHELKOU

Pátek 9. března v 19 hodin

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Animovaná komedie v českém znění od producentů  Shreka. Velké srdce, 
malý pták. Délka 76 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 16. března v 19 hodin

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK
Sci-fi film USA s českými titulky. Věčností to začíná. Délka 116 minut. 

Vstupné 50 Kč.

Pátek 23. března v 19 hodin

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ  3
Animovaná komedie USA v českém znění. Chipmunkové jsou zpět a i tento-
krát to pořádně rozpiští. Délka 87 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 30. března v 19 hodin

MISSION IMPOSSIBLE: GHOST PROTOCOL 
Sci-fi film USA s českými titulky. Bez plánu. Bez podpory. Bez šance.  
Délka 127 minut. Vstupné 50 Kč.

V ceně vstupenky je již započítán příplatek 1 Kč na fond české kinematografie.  

Předprodej vstupenek vždy při představení před premiérou.  

Změna programu vyhrazena. 

Fotografie z filmu MISSION IMPOSSIBLE: GHOST PROTOCOL. 
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Tipsport arena v Liberci
Jeronýmova 570/22 • Liberec 7 

PROGRAM AKCÍ

800 www.tipsportarena.cz
info@tipsportarena.cz

www.ticketpro.cz
Vstupenky v síti Ticketpro

BŘEZEN 2012

Night of Warriors 
17. 3. 2012 18.00 hod.
Poprvé se do Liberce chystají zápasy o ProAM titul Mistra světa K-1. Kromě mistrovských 
zápasů uvidíte během večera i několik předzápasů v dalších bojových disciplínách. Své 
bojovníky vyšle liberecký klub Bicom Fight Centrum či jablonecký Iron Fighters.

Buddy Bowling Cup 2012
23. - 29. 4. 2012 
Buddy bar v areálu Sport Parku Liberec si připravil turnaj o hodnotné ceny pro všechny 
bowlingové nadšence. Soutěž, která bude probíhat po celý poslední dubnový týden, je 
otevřená všem hráčům bez rozdílu - soutěžit mohou děti, amatéři i profesionální hráči. 

Michal David
11. 4. 2012 19.00 hod.
Cesta zpěváka a skladatele Michala Davida k prvním příčkám hitparád a miliónům
prodaných nahrávek vedla nečekaně přes jazz. V současné době se oblíbený zpěvák
ovšem již plně věnuje pop-music a se svými písněmi stále vyprodává koncerty.

Bílí Tygři Liberec 
březen 2012
Březen se ponese v duchu vyřazovacích bojů. Bílí Tygři slaví v této sezóně již 10. rok mezi 
extraligovou elitou. V čele se svým kapitánem Petrem Nedvědem by rádi oslavili výroční 
sezónu ziskem nejvyšší trofeje. Aktuální informace na www.hcbilitygri.cz.

Liberecké Všeho Trhy
24. 3. 2012 6.00 - 11.00 hod.
Od letošního března se opět vrací pod širé nebe oblíbené Liberecké Všeho Trhy. Stejně
jako v minulých letech se budou až do listopadu konat každou druhou a čtvrtou sobotu
v měsíci na ploše centrálního parkoviště u Tipsport areny.

Alexandrovci - European Tour 2012
14. 5. 2012 19.00 hod.
Slavný ruský armádní soubor vystoupí v rámci jejich historicky největšího koncertního
turné v ČR. Kvalitní a dokonale profesionální pěvecké, hudební a taneční výkony spojuje
skvělá choreografie, a to jako celek přináší neopakovatelný zážitek.

Taneční show A-STYL LIBEREC
17. 6. 2012 17.00 hod.
Největší taneční škola v regionu, několikanásobní mistři ČR ve street dance A-STYL  
LIBEREC připravila originální taneční show určenou široké veřejnosti. Tanec, emoce, zábava, 
originální choreografie, to vše Vás čeká v podání téměř 600 tanečníků.

DÁLE VÁS V ROCE 2012 ČEKÁ
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Členská schůze se konala od 18:00 
hodin a po ní cca ve čtvrt na osm začala 
přednáška PhDr. Petra Nového na téma 
Hodkovice – výroba a obchod se sklem 
a bižuterií, doplněná obrazovou prezenta-
cí. Dr. Nový, historik a kurátor Muzea skla 
a bižuterie v Jablonci nad Nisou a místo-
předseda České sklářské společnosti vel-
mi fundovaně, profesionálně, ale i vtipně, 
nás laické posluchače, provedl historií tak 
úzce propojenou s Hodkovicemi. Slovem 
i obrázky připomněl jedno velmi slavné 
období z minulosti našeho města. V napl-
něném sále jsme s úžasem vyslechli pod-
ložená tvrzení, že Hodkovice v určitou 
dobu velmi významně zasahovaly a téměř 

Rodáci v lednu – veřejná výroční schůze
26. ledna 2012 Sdružení rodáků a  přátel Hodkovic pozvalo všechny 
členy i nečleny, mladé i dříve narozené na veřejnou výroční schůzi do 
malého sálu Kulturního domu v Hodkovicích nad Mohelkou.

ovládaly toto odvětví průmyslu. Dozvě-
děli jsme se jak rodiny Ungerů, Blaschků 
a dalších dokázaly v malém městečku dát 
práci mnoha lidem a přispívat nejen ke 
společenskému a kulturnímu životu, ale 
i k architektuře města.

Byl to nádherný večer, plný poučení 
a zajímavostí. 

Domnívám se, že nejen za sebe mohu 
poděkovat těm, kteří pozvali dr. Nového 
a zorganizovali tento večer. Dokázali, že 
stojí za to, zajímat se o historii místa, kudy 
denně vedou naše kroky a kde žijeme.

Děkuji  vám milí Rodáci. Těšíme se na 
další setkání, jste pro nás inspirací.

Darina Martinovská

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic ve spolupráci s vedením 
Obřího sudu na Javorníku, ve snaze navázat na tradice z 30. 
let 20. století „Běžec stovek“, vyhlašuje soutěž.

„Javornický stovkař“

Chceme vyburcovat veřejnost, aby každý v rámci svého zdraví a kondi-
ce 100x za svůj život vystoupal na Obří sud Javornického vrchu. Pravda, 
cena není vysoká, ale o to prestižnější. Po stém výstupu obdržíte každý 
zúčastněný odznak Javornického stovkaře a vlastní půllitr se svým jmé-
nem, do kterého vám bude natočeno pivo zdarma.

Jak se stát Javornickým stovkařem? Vše naleznete v pravidlech uvedených 
na další straně zpravodaje a Sdružení rodáků vám přeje úspěšný start.
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Přihlášením do soutěže se účastník 
„Stovkař“ zavazuje k  dodržování těchto 
pravidel:

1)  Cílem je dosáhnout stokrát vrcholu 
Javorníku (Obřího sudu – 684 m), kde 
bude  výstup potvrzen razítkem do 
průkazu v recepci nebo v restauraci. 
Průkaz je vystaven Sdružením rodáků 
a přátel Hodkovic. Prostředkem výstu-
pu smí být pouze takový, který je šetr-
ný k prostředí Přírodního parku Ještěd, 
tzn. chůze, jízda na kole nebo v zimním 
období lyže. Vylučuje se jakékoliv zaří-
zení poháněné motory.

2)  Účastníkem soutěže „Javornický stovkař“ 
se stává každá osoba, která se přihlásí, 
zaregistruje, převezme „Průkaz stov-
kaře“ a seznámí se s pravidly soutěže. 
Účastník nemusí být členem Sdružení 
rodáků a přátel Hodkovic, nezáleží ani 
na věku, pohlaví, národnosti, nábo-
ženství apod. Registrační poplatek činí 
50 Kč, který účastník zaplatí při převzetí 
průkazu. Průkaz lze vyzvednout nejen 
u vedení Sdružení rodáků a přátel Hod-
kovic u pana Hanuse a u pana Čermáka 
(tel. 728 163 490, 732 917 019), ale i v re-
cepci (v baru) restaurace Obřího sudu.  

3)  „Průkaz stovkaře“ je nepřenosný na 
jinou osobu. Do průkazu účastník za-
znamená datum, výchozí místo výstu-
pu a potvrzení o dosažení cíle Obřího 
sudu razítkem.

4)  Účastník si čas výstupu i jeho trasu volí 
sám. Výchozím místem se rozumí kte-
rákoliv obec pod Javorníkem. V případě, 
že katastr obce zasahuje do neobydle-
ných oblastí hory, bere se za výchozí 
místo poslední trvale obydlený dům 
této obce směrem k Javorníku. Startem 

výstupu může být i parkoviště u dolní 
stanice lanovky.

5)  Soutěž není časově omezena. Zrušena 
nebo měněna či doplněna může být 
pouze organizátorem soutěže vedením 
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic. 
Stovkařům v takovém případě nevzni-
ká nárok na náhradu škody. V případě 
změn bude účastník v dostatečném 
předstihu organizátorem vyrozuměn.

6)  Počet výstupů je omezen na jeden v jed-
nom dni.

7)  Soutěž „Javornický stovkař“ je Sdruže-
ním rodáků a přátel Hodkovic vedena 
pouze organizačně a sdružení nezod-
povídá ani neručí za jakékoliv riziko 
a nebezpečí účastníka. Každý zodpo-
vídá sám za sebe a soutěží na vlastní 
nebezpečí.

8)  Po 100. výstupu na javornický Obří 
sud obdrží účastník (po předložení 
průkazu stovkaře, kde má výstupy 
řádně potvrzeny razítky a ostatními 
náležitostmi) odznak „stovkaře“, který 
bude dokazovat, že stokrát vystoupil 
na javornický Obří sud a také půllitr 

„stovkaře“ s jeho jménem, do kterého 
mu bude v restauraci Obří sud natočeno 

PRAVIdLA PRO „JAVORNICKÉ STOVKAŘE“

Pokračování článku na straně 18
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jedno pivo zdarma. Dosáhne-li stého 
výstupu účastník mladší 18 let, náleží 
mu přiměřená odměna jeho věku. 

9)  Po absolvování stého výstupu může 
účastník pokračovat v soutěži a zapojit 
se do soutěže dvoustovkařů, kde platí 
stejná pravidla jako pro stovkaře s tím, 
že slovo nebo číslovka sto (100), bude 
nahrazeno slovy nebo číslovkou dvě stě 
(200). Analogicky se bude postupovat 
i po dosažení počtu dalších stých vý-
stupů tj. 300, 400, 500, 600, atd. Sou-
těž není v počtu výstupů omezena. 
Důležitou součástí dalšího pokračová-
ní v soutěži po dosažení jednotlivých 
stých a více výstupech je oznámit toto 

organizátorovi a ten zajistí účastníkovi 
další průkaz. Po 150. výstupu je stano-
vena prémie 3 piva zdarma a po 200. vý-
stupu prémie 1 pivo a oběd (večeře) do 
150 Kč zdarma + ostatní náležitosti jako 
je odznak + půllitr s logem dvoustovka-
ře. Ostatní ocenění a prémie budou sou-
těžícímu předem a včas oznámeny.

10)  Organizátor soutěže – Sdružení rodá-
ků a přátel Hodkovic si vyhrazuje prá-
vo účastníka vyloučit při závažném 
porušení těchto pravidel.   

Tato pravidla nabývají 
účinnosti dnem veřej-
ného vyhlášení soutě-
že, tedy 26. ledna 2012.  

Kostel představuje jednu z dominantních budov města Hodkovice nad Mohelkou

KOSTEL SVATÉHO PROKOPA

Na počátku křesťanství byla naše zem 
obehnána lesem. V  Evropě bylo kolem 
roku 1000 mnoho pohanů. Do Čech, úze-
mím mezi Labem a  Odrou, začalo přichá-
zet mnoho mnichů z Německa. 

Jaroslav Vrchlický na tento stav z histo-
rie naší země reagoval v knize Legendy o sv. 
Prokopu.

Připomínám:

„Cizím hovořili hlasem,
jemuž Prokop nerozuměl,
poznal jen, že jsou to mniši,
z posunků a šermování
rukou z cesty zbloudili
a v tuhém octli se sporu,
kam se nyní zaměřiti.“ 

a dále
„Zvěděl, že jsou mniši z Němec
a že bloudí celým světem,
víru Krista hlásajíce.
Zvěděl, že sám papež z Říma
dal jim k tomu povolení,
a že císař římský do Čech
sám je vyslal na vyzvání
Oldřicha, jenž v Praze sídlem,
aby v Čechách pomáhali
šířit pravou víru svatou.“

dále 
„V neznámý kraj vydali se,
v neschůdné ty černé lesy,
hledají a snad též najdou
cizinci to, co Tys již dávno

Pokračování článku na straně 19

Pokračování článku ze strany 17
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měl pro svůj lid učiniti.
Němci jsou a po latině
chtějí mluvit k bratrům Tvojim.
Jednou rukou chtějí podat světlo víry,
druhou ale vyrvat otců jazyk svatý!“

Vedle církevní snahy šířit křesťanství 
byl tady i boj národnostní.

Císař Jindřich dal postavit kolem hranic 
Čech mnoho klášterů, aby to mniši neměli 
do Čech daleko a mohli pokřtít mnoho po-
hanů. Když se pohanská knížata nechala 
pokřtít, nechala spalovat pohanské bůžky. 
Mniši, kteří k nám přicházeli, byli pouze 
Němci, tomu se bránil jak kronikář Kosmas, 
tak i kanovník Prokop. Nejbližší biskupství 
v letech 973 – 996 bylo v Míšni a arcibis-
kupství v Magdeburku. (Codex diplomaticus 
Saxoniae regiae, Leipzig 1864). Nebyla tedy 
jenom státní hranice, ale byla i hranice cír-
kevní, což takto komentoval biskup z Míšně. 

Z lesnatého Saska se přistěhovaly v r. 
1142 první cisterciánské kolonie do Čech. 
V Sedleci byl postaven cisterciácký klášter. 
Byl to řád německý a šířil němectví. Jako 
jeden z prvních darů dostal tento řád do ma-
jetku i naše Hodkovice. Ale tady není ještě 
žádná zmínka o našem kostele. Přitom jak 
farnost, tak samotný kostel v Hodkovicích 
již musel existovat a farnost musela být 
i hodně bohatá. První písemná zmínka 
o hodkovickém kostele je až z roku 1352 
a o bohatosti farnosti a potvrzením toho, že 
Hodkovice jsou místem s bohatou historii, 
svědčí už sám fakt, že v roce 1352 (dosud 
prokazatelně nejstarší letopočet v knihách 
potvrzenek pražského arcibiskupství o za-
placených desátcích), platila obec Hodkovice 
na těchto desátkách 12 grošů, tedy stejnou 
částku jako Turnov, zatímco tehdejší Liberec 
platil pouze 2 groše. Stejně vysokých desátek 

Pokračování článku ze strany 18 platily Hodkovice i v letech 1369, 1384 (roku 
1384 bylo papežským povolením od jednot-
livých kostelů na krále Václava IV. odevzdá-
vat desátky (daně – tehdy 10%, proto desátky 

– nyní již máme daně ale vyšší než tenkrát) 
v českých groších – Turnov už jen 6, Č. Dub 
12, tedy stejně jako Hodkovice) a v roce 1385 
platily Hodkovice opět 12 grošů. V roce 
1399 byla částka zvýšena dokonce na dvoj-
násobek.

Kostel byl původně dřevěným kos-
telem, který byl několikrát přestavován. 
Bohoslužební kniha má iniciály – Misale 
Romanum Antverpise ex officinaplan tini-
ana Balthasaris Moretti MDCLI, tedy 1651. 
V roce 1692 kostel vyhořel. Kostelní kniha 
sv. Prokopa byla založena v roce 1695 a nej-
starší matrika je z roku 1668. Po několik 
let byl kostel v nouzové budově. 22. 11. 
1717 byl položen základní kámen k nyněj-
šímu kostelu. Kostel byl dohotoven v roce 
1720. V roce 1828 byl po rekonstrukci na 
oltář umístěn velký kříž s pozlaceným 
Spasitelem. Kostel byl ale stále bez věže, ta 
byla postavena až v roce 1845, ale úplně do-
končena byla až v roce 1858, kdy do ní byly 
vsazeny hodiny o čtyřech cifernících. V roce 
1886 došlo k opravě těchto kostelních hodin, 
které několik let nešly. Hodiny dostaly nové 
ciferníky, opravu provedl místní hodinář 
Ferdinand Koehlbeck. V tom samém roce 
byla na věž a věžičky kostela připlátována 
měděná krytina.

Na věž byly pochopitelně umístěny 
i zvony.

V kostele v Hodkovicích bylo šest zvonů. 
Na věži byly čtyři zvony v jedné řadě a pátý 
nad nimi. Šestým zvonem byl tzv. umíráček.

Velký zvon o průměru 1000 mm, výška 
800 mm, ladění A, s nápisem kolem krčku. 
Anno domoni millensimo guincentesimo /
XXXVI/ illa campana fusa est in domo ma-

Pokračování článku na straně 20
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gistri bartolomei in nova civitate Pragensis 
ex hoe laus deo patri omnipotenti et beata 
marie sempre virginis et omnibus sano-
tis veni sancte spiritus 1536, dále podoba 
sv. Petra. Zvon vyrobil zvonařský mistr 
Bartoloměj z Prahy.

Zvon k pobožnosti s průměrem 85,5 mm, 
výška 67 mm, ladění H, s nápisem po-
lem krčku Letha Pánei MCCCCCLI, tento 
zvon slit gest ke czti a chwale nanu Bohu 
Wssenohuczymu a zalozeni swatymo 
Prokopu. Zvon ulil zvonař Petrus z Ml. 
Boleslavi.

Zvon Sanctus s průměrem 410 mm, la-
dění D, s nápisem na krčku Orex gloria xpe 
venicum pace amen, bez letopočtu, byl ode-
brán z věže kostela pro válečné účely.

Zvon sv. Ave – průměr 515 mm, ladění 
D, na jedné straně pláště vylit krucifix a na 
druhé straně sv. Jan a sv. Pavel. Nápis – ulil 
mě Jos. Diepold v Praze 1879 a dále nápis Sct 
Johannes et Paulus a fulgure et tempes tate 
libera nos domino Jesu Criste. I tento zvon 
byl odebrán pro válečné účely.

Dalším odebraným zvonem byl zvon 
Všech svatých, průměr 420 mm, ladění G, ná-
pis na krčku Anno 1709 – ulil mne Nikolaus 
Low V. L. B. z Lowenbergu v Turnově.

V latinských nápisech na zvonech bylo 
několik chyb.

Umíráček – průměr 435 mm, ladění G, 
krček zdoben širokým květinovým věncem, 
obraz sv. Floriána, nápis Kuhner 1808.

Připomeneme si nyní i několik věcí 
z kostelního inventáře.

Křtitelnice je v našem kostele z kamene, 
víko ze dřeva, cínová nádoba na vodu je bez 
označení výrobce. Víko je označené zku-
šební známkou cínu, znak města Č. Lípy 
a mistrovská známka výrobce - Anton 
Bartel. Proč bývala křtitelnice tak veliká, 

jako je v Hodkovicích? Protože ještě za re-
formace se křtilo ponořením.

V roce 1886 byly v kostele umístěny 
oltáře řezbáře Buška z Husy u Sychrova. 
Hlavní oltářní obraz znázorňuje sv. Prokopa 
v Sázavském lese jako poustevníka. Prokop 
se stal kanovníkem na Vyšehradě a od roku 
1009 byl poustevníkem na Sázavě, kde kníže 
Oldřich nechal založit sázavský klášter (do-
stavěn byl r. 1039). Obraz v Hodkovicích 
zhotovil Antonín Lhota.

Velmi vzácné jsou železné dveře u sa-
kristie (velikost 102 x 193 cm), pocházející 
z hradu Bezděz. Na straně k oltáři jsou tři 
šoupátka opatřená rukojetí, uprostřed je 
obraz Ježíše a Marie Magdaleny. Dveře jsou 
rozděleny na 24 polí, každé pole je vyplněné 
obrazem. První řada začíná obrazem sv. 
Marie atd.

Je dobré připomenout i kostelní varhany. 
Jejich instalace v kostele byla ihned po vý-
stavbě kostela. Jejich výzdobou jsou koruno-
vaní andělé a dále andělé, kteří hrají. 

Inventář z roku 1631 uvádí jako nářadí 
a pomůcky 3 stříbrné kalichy – jeden celý 
a dva zvenku pozlacené, jedna měděná mon-
strance, několik cínových pohárů, v roce 
1713 byl inventář doplněn o jeden stří-
brný a pozlacený kalich, jednu pozlacenou  
monstranci, atd.

Krucifix je z roku 1735.

Obrazy v kostele:
Hlavní oltářní obraz znázorňuje  

sv. Prokopa v Sázavském lese jako poustev-
níka, jak před mohutným listnatým stro-
mem koná kázání příchozím v přírodním 
velechrámu krásy a zbožnosti. Obraz je 
z roku 1850, jeho autorem je český malíř, 
profesor pražské akademie Antonín Lhota. 
Prokop se stal kanovníkem na Vyšehradě 

Pokračování článku na straně 21
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a potom byl od roku 1009 poustevníkem na 
Sázavě. Kníže Oldřich dal podnět k založení 
sázavského kláštera (dostavěn byl v roce 
1039). Patronem Hodkovic se sv. Prokop stal 
na návrh Dražických. 

Za povšimnutí stojí obraz velkého požáru 
Hodkovic ze dne 8. dubna 1806, od lidového 
malíře Havla z Kohoutovic. Připomínám, že 
na obraze je namalován i hřbitov, který toho 
času ještě nebyl. Obraz znázorňuje, že kos-
tel byl zachován za pomoci Ježíše a svatého 
Floriána v doprovodu dvou andělů, chrání-
cích svatostánek.

Dalším obrazem je obraz sv. Prokopa 
v biskupském rouchu a berlou od malíře 
Pyvishebera z roku 1846. Tento obraz byl do 
roku 1850 hlavním oltářním obrazem.

Dále jsou v kostele dva obrazy od mis-
tra Josefa von Fuerlicha, německého malíře 
historických obrazů, profesora akademie 
ve Vídni. Narodil se 9. 2. 1800 v Chrastavě, 
zemřel dne 13. 3. 1876. Malíř namaloval 
i jednu zvláštnost – sv. Marii v zeleném po-
zadí. Inspiraci dostal k tomuto námětu při 
toulkách v Kryštofově údolí. Tento obraz ale 
není u nás v Hodkovicích, ale je v Chrastavě. 
Naše dva obrazy jsou umístěné nad sakris-
tií a znázorňují narození Páně a ukřižo-
vání – namalováno v roce 1826, renovace  
v roce 1972.

V presbytáři, po levé straně kostela je 
pětiboká kazatelna. Je to kvalitní řezbářská 
práce, v každém poli je socha svatého. 

Po stranách hlavního oltáře jsou dva 
vchody. Každá brána má bohatou řezbářskou 
výzdobu a sochu. Jsou to sochy sv. Floriána 
s hořícím domkem na pravé straně, na levé 
straně sv. Jiří, nohou přišlapuje draka.

Po levé straně kostelní lodi je malý oltář 
sv. Josefa s bohatou řezbářskou výzdobou. 
Po pravé straně je malý oltář sv. Marie. Okna 

byla provedena na náklady dárců. Dárci ba-
revných oken jsou Richard Immr, katecheta 
a občané města z roku 1930, Paukert a ob-
čané města z roku 1930, kníže Allain Rohan 
z roku 1929, děkan farář Náhlovský Jan da-
roval 3 okna v letech 1928 – 1929, Antonie 
Blaschka v roce 1930, Pavlová Antonie 1929 
a Kateřina Škodová v roce 1929.

Kolem kostela je několik pomníků kolem 
kostelní zdi a to z doby, kdy ještě nebyl sou-
časný hřbitov vybudovaný a pochovávalo se 
kolem kostela.

Na jižní straně jsou tyto pomníky:
Jana Štefana Millera – nar. 1777, ze-

mřel 1827 Ignace Baumheiera, zemřel 1824 
Ignace Richtera a Johanna Richtera, zemřeli 
1840 pískovcový, nedefinovaný, z roku 1763 
Augusta Georga Khithela magistra chirur-
gie – nar. 1768, zemřel 1841 (vyhlášení po-
rodník, jeho otec byl Josef Khithel (liší se 
v uvádění jména, někde i Kyttel, Kytl, apod.), 
k němu se vztahuje pověst o zázračném 
doktorovi) a Maria Anna Khithel, rozená 
Duchková, nar. 1767, zemřela 1831 Karolina 
Vorel nar. 1801, zemřela 1843 Stepan 
Dittrich, nar. 1778, zemřel 1836.

Na severní straně je u dvou pomníků 
písmo nečitelné, dále zde jsou pomníky 
Maria Anna-Unger, rozená Blaschka, na-
rozená 1771, zemřela 1818 Maria Anna 
Blaschka nar. 1776, zemřela 1810 Maxmilián 
Bosák, nar. 1777, zemřel 1836.

Tímto článkem jsem chtěl pouze upozor-
nit na výročí 660 let od první zprávy o na-
šem kostele.

S použitím překladů kronik od pana 
Ladislava Tomeše 

Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Pokračování článku ze strany 20
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Ve středu 15. února 2012 došlo k tomu, že vítr „sundal“  korouhev z radniční věže. 
Bylo velikým štěstím, že se nikomu na náměstí nic nestalo a že ani nebyla způso-
bená škoda na autech na náměstí!

K pádu korouhvičky z radniční věže

Z kronik bych chtěl připomenout záznam 
z roku 1886. Cituji:

„Knoflík“ z radniční věže byl plánovitě 
sňat zdejším klempířským mistrem Janem 
Guetnelem za pomoci jeho syna, včetně ple-
chové schránky s historickými doklady města 
a dále větrný praporek.

„Knoflík“ byl pozlacen, praporek byl silně 
zarezlý, a proto byl nahrazen novým a rad-
niční věž byla následně hnědě natřena.

Při znovunasazení knoflíku na radniční 
hrot spadl tento knoflík nešťastnou náhodou 
a rozbila se objímka koule, která byla nově na-
hrazena a knoflík byl znovu pozlacen. Jiná ne-
hoda se k tomu nepřidružila a knoflík s prapor-
kem mohl být znovu vytažen na radniční věž.

Před nasazením knoflíku byla schránka 
doplněna dalšími doklady o důležitých udá-
lostech města, jako např. o otevření městské 
záložny, o stavbě obecné a měšťanské školy, 
údaje o starostovi a o vedení města, o předsta-
venstvu místní spořitelny, dále zpráva o po-
měrech v našem městě, o škodách z požárů, 
o renovaci vodovodu, atd. 

Využijme i nyní této nepříjemné situace 
k doplnění údajů pro příští generace a zma-
pujme si již údaje zde ve schránce uložené 
(okopírujme, co je ve schránce uloženo)!

Můj názor.

Ing. Václav Zajíček
Člen rodáků a přátel Hodkovic

Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 417

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

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

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

Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice 

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 400 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

PROdEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou
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Možná, že se vám zdá, že HAD spí zimním spánkem a trochu na vavřínech po úspě-
chu Vánočního diamantu. Ale opak je pravdou. Po úžasném předvánočním a vá-
nočním velmi nabitém období jsme se sešli v novém roce nad otázkou co dál? Měla 
jsem připraveno několik scénářů. Po dlouhé vydatné diskuzi (… a přivítání 3 no-
vých členů) jsme se rozhodli pro dvě pohádky a jednu pověst z Podještědí.

Malé zprávy z HAdu

Zatím jsme lehce odložili představení 
pro dospělé, patrně na podzim, protože jsme 
museli konstatovat a uznat, že našimi nej-
vděčnějšími a nejvěrnějšími diváky jsou děti.  
Také jsme museli jedním dechem dodat, že 
hodkovické děti si zaslouží novou pohádku. 

Protože je máme rádi – děti  i pohádky, 
připravujeme tedy hned dvě.

První, malý pohádkový bonbonek – O tom, 
jak líná s chytrou vyzrály nad lakomým  - 
připravujeme na období kolem velikonočních 
svátků.  1. premiéra bude 1. 4. v 10:00 hodin, 
2. premiéra ve 14:00 a  v  16:00 hodin ještě 
jedno představení pro odpolední spáče .

Premiéru druhé pohádky na motivy kla-
sické pohádky B. Němcové – Čertův švagr 

– plánujeme na červen, jako dárek dětem 
k MDD a za vysvědčení.

Podještědskou pověst zatím s pracovním 
názvem Láska ze Záskalí píši na motivy po-
věstí z našeho kraje a je vlastně „na objed-
návku“. Po našem, diváky úžasně přijatém 
představení Vánočního diamantu v kostele 
na Dlouhém Mostě mě oslovil pan adminis-
trátor a vyslovil přání, jestli bychom nepři-
pravili nějaké představení na Noc kostelů. 

To je den, kdy jsou téměř všechny kostely 
otevřené a konají se v nich vedle mší a cír-
kevních slavností koncerty a představení 
pro širokou laickou veřejnost. Domluvili 
jsme se, a tak premiéru výše uvedené pověsti 
předvede HAD v kostele na Dlouhém Mostě  
1. 6. 2012 v podvečer. Doufáme, že ji budeme 
moci ukázat také našim milým hodkovickým 
divákům – patrně v září. Vše záleží na do-
hodě s farností.

Mějte se krásně v předjaří. Těšíme se na 
vás hlavně v hodkovickém kině, ale i jinde. 

Darina Martinovská 

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad 
Mohelkou, http://www.hodkovicenm.cz, email: redakce@hodkovicenm.cz, telefon: 485 145 353 – 354, 
485 145 204. Měsíčník – počet výtisků: 400 kusů. Cena: 5 Kč. 
Redakce: Naďa Burianová. Uzávěrka je dvacátého dne předcházejícího měsíce. Registrační číslo MKČRE 
11797. Sazba: Tomáš Žižka. Foto obálka: Ing. Václav Zajíček. Za jazykovou úpravu odpovídá: Tiskárna.  
Tisk: Jan Macek a Pavel Kusala, U Rybníka 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, email: pavel@tiskem.cz, 
jan@tiskem.cz, telefon: +420 604 829 576, +420 777 801 486, +420 483 312 327.

1. premiéra Vánočního diamantu
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www.expedicnikamera.cz

filMoVý festiVAl
vás zve na

festiVAloVé filMy

• MAzungu (Velká Británie) 

– splujte s námi řeku Kongo od pramene k moři  

• life cycles (kanada) – sjeďte s námi strmé svahy 

v ohromujícím snímku o horských kolech a životních cyklech

• Ve Vlčí kůži Ve stoPách DžingischánA (Austrálie)

– na koňském hřbetu putujte z Mongolska střední Asií až do východní Evropy  

• PAM (Polsko) – vylezte s námi po stovky metrů vysoké kolmé stěně v Grónsku • a další

www.kudyznudy.cz
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Kino Hodkovice nad Mohelkou
2. 3. a 3. 3. 2012

2. 3. pátek od 18.00 hodin.

 V 19.30 hodin – host festivalu  
horolezec Petr Mašek  

„Peru a Himaláje 2011“.

3. 3. sobota od 14.00 hodin a od 19.00 hodin.

Vstupné 70 Kč je slosovatelné o věcné ceny.

Občerstvení, výstava fotografií.

Pásmo filmů trvá cca 4 hod.



Terénní program sociální prevence

Most k naději o. s.
Trápí Vás nebo Vaše blízké nějaký aktuální či dlouhodobý problém? Ne-
můžete sehnat zaměstnání? Nemáte kde bydlet? Nemáte doklady? Hrozí 
Vám exekuce či jiná existenční krize?

Pomůžeme Vám v okolí Liberce, Jablonce n. N. a České Lípy

Všechny služby jsou anonymní a bezplatné!!!

Nabízíme
•	  individuální poradenství a zprostředkování 

odborné pomoci

•	 pomoc při prosazování práv a zájmů

•	 pomoc při hledání bydlení

•	  pomoc se zprostředkováním pracovních 
nabídek, pomoc při sestavení životopisu, pomoc 
s administrativními a úředními záležitostmi

•	 doprovod na úřady či k lékaři

•	 pomoc v jakékoliv životní nebo naléhavé krizi

•	 NOVĚ:  poradenství ohledně sociálních reforem

Neváhejte nás kontaktovat: 
•	 www.mostknadeji.cz
•	 Telefon: LB: 725 457 258, JB: 725 457 259, ČL: 725 457 257
•	 e-mail: ip1.Liberec@seznam.cz, ip1.Jablonec@seznam.cz, ip1.CL@seznam.cz 

Financováno z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP 1 Služby sociální 
prevence v Libereckém kraji“ realizovaný podle rozhodnutí č. OLP/1652/2010



Kam za kulturou v regionu

Akce byly vybrány náhodně z dostupných zdrojů, změna programu vyhrazena.  
Více informací na www.liberecky-kraj.cz a www.evstupenka.cz

datum Čas Název akce Místo Popis akce Pořádá
2. 3. 19:00 Natěrač sál kina 

v Českém Dubě
Premiéra divadel-
ního představení. 

Divadelní společnost 
VOJAN o.s.

3. 3. – 4. 3. 18:00 Věda na zámku Státní zámek 
Sychrov

Jednorázové divadelní 
představení zaměřené 
na fyzikální jevy. 

Státní zámek Sychrov

4. 3. 15:00 
a 17:00

Velký dětský 
karneval – 
Volání divočiny

Kulturní centrum 
Střelnice Turnov

karneval Žlutá ponorka ve 
spolupráci s KC Turnov

5. 3. 20:00 Yamato: 
Gamushara 
– The Beat 
of Courage

Dům kultury Jedinečná bube-
nická show v po-
prvé v Liberci. 

Dům kultury,Liberec

7. 3. 19:00 Hana Zagorová 
a Petr Rezek

Dům kultury Oba zpěváky dopro-
vází kapela Boom 
Band Jiřího Dvořáka.. 

Dům kultury, Liberec

8. 3. 19:00 Peru a Nepál 
2011

Klub Na Rampě Promítání a beseda 
s horolezcem Petrem 
Miskou Maškem. 

Klub Na Rampě, 
Jablonec nad Nisou

10. 3. 10:00 Jezinky-bezinky Městské diva-
dlo Turnov

Loutkové diva-
dlo pro děti

divadlo ELF Praha

10. 3. 20:00 Monkey 
Business a PSH

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

Společné turné 
funkových Monkey 
Business a hi-
phopové skupiny 
Peneři strýčka 
Homeboye (PSH) 

Eurocentrum 
Jablonec nad Nisou

11. 3. 17:00 Malá moř-
ská víla

Experimentální 
studio

Pohádkové odpoledne 
divadla Vozichet. 

Kulturní a společenské 
centrum Lidové 
sady Liberec

16. 3. 20:30 Vypsaná Fixa Klub Vlak Koncert velice oblí-
bené kultovní kapely. 

Klub Vlak, Liberec 
- Harcov

22. 3. – 
24. 3.

celý den Euroregion 
Tour 2012

Eurocentrum 12. ročník veletrhu 
cestovního ruchu. 

Eurocentrum, 
Jablonec nad Nisou

25. 3. 17:00 Jak šel Honza 
do světa

Klub Na Rampě Pohádku pro 
děti od 3 let 

Klub Na Rampě, 
Jablonec nad Nisou

29. 3. 9:00 O nešťastném 
staviteli

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

Divadelní představení 
pro děti od 3 let. 

Eurocentrum 
Jablonec nad Nisou


