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Kulturní kalendář

Vážení čtenáři,
pomalu se blížíme k velkému letnímu dvoj-
číslu Kulturního kalendáře. Připravili jsem 
proto pro Vás možnost ovlivnit jeho obsah 
a aktivně se zapojit. Od 1. 6. budou na webo-
vých stránkách www.hodkovicenm.cz zve-
řejněny dobové fotografie našeho krásného 
města. Rádi bychom tato místa porovnali se 
současností a bude i na vás, našich čtenářích, 
zda nám pomůžete. Snímky můžete zasílat 
na adresu redakce@hodkovicenm.cz do 
10. 6. Nejlepší snímky zveřejníme právě v let-
ním dvojčísle.

Poklidný měsíc červen
Za kolektiv redakční rady přeje

 Naďa Burianová

Slovo redakční rady

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Jubilea

Přivítány budou tyto děti:
Tereza Filounková, Matyáš Kroužek, František Korbel, Adam Kozelka, Natálie Sluková, 
David Kurucz, Adéla Holmanová, Kateřina Veselá.

„Zrodil se člověk :

hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.

A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 22. 6. 2012 v 10:00 hodin se usku-
teční na radnici Městského úřadu v Hod-
kovicích nad Mohelkou slavnostní vítání 
občánků našeho města.

Slavnostní vítání 
občánků

Bohumila Kleinerová

Irena Dědková

František Cop

Václav Vytlačil

Ladislav Kola

Werner Krebs

O Z N Á M E N Í

Dne 22. května 2012 ve věku nedožitých 99 let

zemřel nejstarší občan našeho města Hodkovice nad Mohelkou

pan Josef Kvapil

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
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Pokračování na straně 4

Informace z 2. zasedání zastupitelstva města 18. 4. 2012
 −  ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012. Celkové příjmy, včetně financování ve výši 
3.500.000 Kč jsou 34.681.500 Kč a výdaje ve výši  34.681.500 Kč. Rozpočet města je pro rok 
2012 navrhován s ohledem na financování jako schodkový. ZM zároveň schvaluje na rok 
2012 sociální fond ve výši 388.682 Kč.

 −  ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31. 3. 2012. Příjmy města byly 8.612.000 
Kč (27,6%), výdaje 8.519.500 Kč (24,6%) a financování 92.500 Kč (2,6%).

 −  ZM schvaluje zřízení věcného břemene na komunikaci a inženýrské sítě k pozemku města 
p. č. 27/1 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou pro přístup na pozemek p. č. 27/2 s tím, že žadatelé 
E. a P. M. budou hradit náklady na zřízení věcného břemene.

 −  ZM schvaluje prodej domu č. p. 391, ul. Rychnovská v souladu s usnesením 38/10 ze dne 
19. 5. 2010. Dům bude přednostně nabídnut stávajícím nájemníkům za cenu 1.440.000 Kč 
formou spoluvlastnických podílů, včetně nejnutnějších pozemků a příslušenství.

 −  ZM schvaluje prodej bytu č. 1, Podlesí 598,  Hodkovice n. M. včetně podílu na společných 
částech domu a zastavěném pozemku paní M. D., bytem Jílové za cenu 660.000 Kč a náklady 
spojené s prodejem.

 −  ZM schvaluje prodej bytu č. 10, Podlesí 599,  Hodkovice n. M. včetně podílu na společných 
částech domu a zastavěném pozemku paní A. B a panu V. Š., bytem Hodkovice n. M. za cenu 
700.000 Kč a náklady spojené s prodejem.

 −  ZM schvaluje instalaci kogenerační jednotky ve vlastnictví ČEZ Energo v prostorách městské 
kotelny. Náklady na pořízení a instalaci ponese společnost ČEZ Energo.

 −  ZM schvaluje Komunitní plán obcí Podještědí a pověřuje místostarostku zastupováním měs-
ta v této záležitosti.

 −  ZM schvaluje pojmenování ulice v oblasti za nádražním Pelíkovická.
 −  ZM schvaluje pořizovatele 5. změny ÚPNSÚ společnost Europ a. s. a stanovuje starostu měs-

ta ve smyslu stavebního zákona jako určeného zastupitele.

Městský úřad informuje

Informace z 9. zasedání rady města 2. 5. 2012
 −   RM souhlasí po opakovaném projednání s prodejem p. p. č. 558 o výměře 211 m2 manželům 
F. s tím, že část pozemku bude geometricky odměřena a prodána manželům D. RM předává 
věc k rozhodnutí ZM.

 −  RM nesouhlasí s prodejem části pozemku 686, manželům S. a předává věc k rozhodnutí ZM.
 −  RM projednala žádost občanů ul. Českodubská o vybudování chodníků, osvětlení, posunu 

dopravních značek a přechodu pro chodce. Vybudování chodníku je oceněnou 2,5 mil. ko-
run a město nemá na tuto akci volné fin. prostředky. Úpravu osvětlení provedou TS Hod-
kovice, posun dopravního značení zajistí město. Přechod pro chodce se nedá vybudovat bez 
chodníků.



4 Kulturní kalendář

 −  RM pověřuje ředitele TS Hodkovice výměnou vchodových dveří u č. p. 202, manželé V.
 −  RM schvaluje ponechání zisku z doplňkové činnosti ve výši 678.254,55 Kč pro potřebu ZŠ 
a jeho rozdělení podle předloženého návrhu.

 −  RM schvaluje oznámení ředitelky ZŠ, že dne 7. 5. 2012 bylo vyhlášeno ředitelské volno.
 −  RM bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Liberci, kterým soud ustanovil Město  
H. n. M opatrovníkem pana M. P. Rada určila opatrovníkem paní Irenu Líbalovou. RM roz-
hodla o výši  odměny za péči o opatrovance na 200 Kč/osoba a měsíc.

 −  RM trvá na svém usnesení 93/12 ve věci paní M. P., bytem Hodkovice.
 −  RM souhlasí s termínem pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Ter-

mín je stanoven na 18. 6. 2012 od 11:00 do 17:00 hodin.
 −  RM souhlasí s pořádáním běžeckého závodu Hodkovice nad Mohelkou – Ještěd 2012 v ter-

mínu 3. 6. 2012. RM požaduje zajistit řádnou pořadatelskou službu.
 −  RM schvaluje uzavření smlouvy o užívání pozemků dle soupisu žadatele pana Vítězslava 
Krále, bytem Bohdánkov 23 na jeden rok.

Informace z 10. zasedání rady města 16. 5. 2012
 
 −  RM projednala žádost pana K. K., bytem Hodkovice n. M. o pronájem pozemku p. p. č. 2112. 
RM ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce.

 −  RM souhlasí s převodem pozemků mezi městem a Libereckým krajem, žádost podala Kraj-
ská správa silnic Libereckého kraje. RM ukládá tajemníkovi zveřejnění záměru na úřední 
desce a předává věc k rozhodnutí ZM.

 −  RM projednala žádost o uzavření nájemní smlouvy k umístění bankomatu ČSOB v přízemní 
chodbě budovy radnice. RM požaduje doložit stanovisko památkářů a doporučuje zvážit 
umístění bankomatu v budově č. p. 217.

 −  RM projednala další žádost obyvatel DPS na zrušení paušálu za druhého operátora. RM 
trvá na svém usnesení 214/11. Náklady na telefony v DPS budou dle dohody ze schůzky 
26. 4. 2012 vyhodnoceny v červenci 2012 a poté bude svolána další schůzka.

 −  RM projednala nesouhlas pana V. E., bytem Hodkovice n.M. s umístěním dvou plechových 
sil o výšce 6 m na pozemku pana V. Š. v Nádražní ulici. RM pověřuje starostu jednat s ma-
jitelem sil.

 −  RM projednala návrh sociální a bytové komise a schvaluje přidělení bytu č. 27, Podlesí 622 
paní T. S., přidělení bytu č. 21, Podlesí 622 paní P. Ch. a přidělení bytu č. 2, Podlesí 623 panu 
J. K. Jako náhradníky pro byt č. 2 stanovuje RM paní S. P. a pana L. P.

 −  RM bere na vědomí závazek paní K. C. k úhradě veškerých závazků vůči městu do 15. 6. 2012.
 −  RM bere na vědomí informaci o aktivitách a akcích ZŠ a schvaluje výplatu pololetní odměny 
ředitelce základní školy.

 −  RM bere na vědomí podnět paní B. F. a ukládá věc řešit panu Kadlecovi. Výzva panu V. bude 
odeslána nejpozději 17. 5. 2012.

 −  RM projednala žádost tělocvičné jednoty Sokol o finanční příspěvek ve smyslu novely zá-
kona č. 202/1990 Sb. o loterijních a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, 
kterým se mění rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her.  RM konstatuje, že město 
dosud žádné finanční prostředky neobdrželo a odkládá žádost k pozdějšímu vyřízení.

Městský úřad informuje – pokračování ze strany 3

Pokračování na straně 5
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 −  RM souhlasí s návrhem ředitelky MŠ na uzavření v době letních prázdnin od 9. 7. 2012 do 
10. 8. 2012. Rodiče byli na tuto skutečnost upozorněni.

 −  RM souhlasí s podnájmem v bytě č.  H4/4/E Podlesí 669. Žádost podala paní J. B, Hodkovice 
n. M.

 −  RM bere na vědomí stanovisko Společenství vlastníků Podlesí 543, že nemají zájem o koupi 
nebo převod chodníků a přilehlých pozemků. Opětovně žádají o opravu chodníku.

 −  RM bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za využívání bytů. Dluh ke dni 14. 5. 2012 
je ve výši 229.946,60 Kč. RM požaduje další vymáhání dlužných částek. 

 −  RM projednala a navrhla zaslat všem Společenstvím vlastníků bytových jednotek nabídku 
na převod přilehlých chodníků a pozemků. 

 −  RM schvaluje podání žádosti do Grantového fondu Libereckého kraje- program č. 20- odbor 
dopravy. Žádost se bude týkat zpomalovacích semaforů v části Jílové.

 −  RM schvaluje podání žádosti o dotaci na MAS Podještědí, fiche 8 Obnova a rozvoj vesnic. 
Žádost se bude týkat dokončení  projektu veřejného rozhlasu v Hodkovicích nad Mohelkou.

 −  RM rozhodla o vybudování přípojek inženýrských sítí k pozemkům p. p. č. 870 a p. p. č. 871. 
RM požaduje předložit nejméně tři nabídky na realizaci.

Úplné znění usnesení RM a ZM najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka

Městský úřad informuje – pokračování ze strany 4

Hokejový oddíl, Základní škola, OS KOVO, oddíl horolezců, H. A. D. 

pořádají

v sobotu 9. 6. 2012

DĚTSKÝ DEN
 Na kluzišti, areál otevřen od 13:00 hodin

•	 Pohádkový les – start od 13:30 
•	 Soutěže pro děti
•	 Slaňování v lomu
•	 Střelba ze vzduchovky
•	 Výtvarná dílna pro děti
•	 Diskotéka pro děti

Občerstvení zajištěno
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O tom, jak HAD šíří slávu Hodkovic i za humny…

Důkazem toho, jak se to HADu daří, je mnoho pozvání k účinkování na různých 
slavnostech a akcích. To nás velice těší a snažíme se vyhovět, i když je to někdy 
organizačně velmi náročné. 

V sobotu 19. 5. jsme dopoledne hráli v Sedmihorkách a zahajovali tak Sedmihorské léto. 
Odpoledne jsme pak – doufáme – potěšili všechny návštěvníky slavnosti 100letého výročí 
založení budovy hodkovického Domova. Pohádkový bonbonek O tom, jak líná s chytrou 
vyzrály nad lakomým… sklízí úspěchy a baví děti i dospělé.

Stejně, ale nejraději hrajeme pro naše hodkovické domácí publikum. Zase si pro vás připra-
vujeme překvapení. Premiéru klasické české pohádky Čertův švagr zahrajeme 3. 6. 2012, 
opět na naší již stálé scéně v městském kině v 10, ve 14 a v 16 hodin.

Těšíme se na vás.

M + P stravování
Naše fi rma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy 

do fi rem, domů s pečovatelskou službou apod.
  Tuto službu zajišťujeme v  současné době i  pro dům s pečovatelskou službou 

a pro soukromé osoby v Hodkovicích nad Mohelkou.

  Obědy vaří Miloslav Marek a Soňa Bílková, každý den se vaří polévka a zákazník 
má možnost výběru ze dvou hlavních jídel. 

  Cena oběda je 60, - Kč a to včetně dovozu.

  Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

 

Máte-li o naše služby zájem, informujte se 
na tel. čísle 485 147 088 nebo na adrese:

Miloslav Marek
M + P stravování

Smržov 64
463 43 Český Dub

Pl
ac

en
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V nádherném přírodním areálu zvaném „Na Šibeničáku“ v Českém Dubu 
se v  sobotu 23. června uskuteční již pátý ročník městského hudebního 
festivalu pro mladé a dříve narozené. 

Ten letošní je věnován opravdovým špičkám mezi revivalovými kapelami. Od 16.30 
zpívá Olivie Žižková jako Darinka Rolincová REVIVAL, který se osvědčil hlavně na 
Slovensku a Olivie s ním úspěšně vystupuje i v ČR. Již podruhé v Českém Dubu vy-
stoupí od 18 hodin SMOKIE REVIVAL Praha opírající se o neuvěřitelnou podobnost 
hlasu zpěváka Josefa Šídy s Chrisem Normanem. Od 20 hodin se můžeme těšit na 
THE BEATLES REVIVAL BAND z Kladna. Tato revivalová kapela vystupuje od roku 
1996, má za sebou více než 1700 úspěšných koncertů a je dokonalou kopií koncertu 
legendárních Beatles. Bugrfest bude ve 22 hodin gradovat vystoupením maďarské 
kapely KISS FOREVER BAND. Tato kapela s českým bubeníkem vznikla v roce 1995 
ze špičkových hudebníků, kteří si vyrazili jen tak se pobavit a zahrát své oblíbené 
písničky Kiss na jevišti. Do dnešní doby kapela odehrála již 724 koncertů ve 23 ze-
mích. O půlnoci přivítá Bugrfest pražskou formaci JUDAS PRIEST REVIVAL. Když 
stojíte na jejich koncertě a zavřete oči, opravdu téměř slyšíte samotné Judas Priest. 
Festival moderuje herec Jiří Krytinář. 

Díky výborné spolupráci s pivovarem Svijany, a.s., mají návštěvníci pod velkoplošný-
mi stany zajištěno zázemí i v nepříznivém počasí a především je garantována kvalita 
a cena piva. Bugrfest je zdarma pro děti do 15 let, za 50 Kč pro mládež do 18 let 
a pro dospělé za 200 Kč na místě akce nebo 150 Kč v předprodeji na Městském 
úřadu Český Dub. Nenechte si ujít 5 kvalitních vystoupení na jednom místě.  

Policie Hodkovice nad Mohelkou 
Informace pro občany:

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

Těšíme se na vás. Více informací na www. cdub.cz

BUGRFEST 2012
FESTIVAL REVIVALŮ V ČESKÉM DUBU
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Informace z MŠ Hodkovice nad Mohelkou

OZNÁMENÍ
Ředitelka Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou stanovila 

po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu 

pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

   OD ŠKOLNÍHO ROKU 2012 / 2013

  Termín:  18. června 2012. 

  Doba:    od 11:00 do 17:00 hodin.

  Místo: v kanceláři, v hospodářské budově mateřské školy. 

Herta Šrytrová
ředitelka  MŠ

Hodkovice nad Mohelkou 15. 5. 2012

  
Divadelní představení s názvem 

"Předškolácká pohádka" 
se uskuteční dne 5. června od 10:30 hodin v mateřské škole.

Vstupné 35 Kč  

Dne 19. června 2012 se bude konat 

"Tajný výlet"
pro děti, které nastupují 1. 9. 2012 do základní školy. 

Bližší informace budou sděleny prostřednictvím letáčků v MŠ. 

"Rozloučení se školáky" 
v areálu školní zahrady nebo v MŠ spojené s předáním dárků a pamětních listů  

se bude konat dne 

21. června 2012 v dopoledních hodinách.
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Informace ze ZŠ T. G. Masaryka 
v Hodkovicích nad Mohelkou

V letošním školním roce absolvovali naši žáci další řadu soutěží a obsadili přední místa:

•	Matematická	olympiáda	7.	místo	okresní	kolo	–	D.	Pařík	

•	Anglický	jazyk	6.	místo		krajské	kolo	–	V.	Fišar

•	Český	jazyk	15.	místo	okresní	kolo	–	V.	Fišar

•	First	Lego	league	region	Čechy	3.	místo	–	družstvo	žáků	z	5.	–	9.	ročníku.	

•		Počítačové	malování	–	účast	2000	žáků	z	celé	ČR,	vybráno	 je	vždy	100	nejlepších	prací	–	
máme zde dva žáky M. Hudec, P. Pospíšilová

•		Vlastík – vlastivědná soutěž 7. místo (A. Hušková 2. A, V. Musil 3. A, Jan Musil 4. B, N. Domácí 5. A)

•	Bobřík	informatiky	Benjamin	6079	soutěžících,	1556	úspěšných	–	v	tom	8	žáků	naší	školy

•		Bobřík	informatiky	Kadet		4812	soutěžících,	1836	úspěšných	–	v	tom	11	žáků	naší	školy	–	 
V. Fišar 81. místo, M. Hudec 237. místo

•		Baltík	–	postup	družstva	(Fiala,	Kněbort,	Růta)	z	2.	místa	v	regionálním	kole	do	republiko-
vého  finále

•	Baltík	republikové	finále	–	12.	místo

•	Zlatý	štětec	(	výtvarná	soutěž)
 2. místo – N. Ryšavá
 3. místo – E. M. Kněbort
 4. místo – K. Farská, B. Žurková
 5. místo – K. Panušková

Pl
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V ČERVNU 2012 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME
4. 6. 2012 od 19:30 hodin – ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Meditací provází Šárka Horychová. Vstupné 50 Kč.

21. 6. 2012 od 17:00 hodin 
DRAMAHRÁTKY NA POHÁDKY

Závěrečné vystoupení dětí z Dramaťáku proběhne od 17 hodin v městském 
kině. Jako host vystoupí dětský divadelní soubor PRUHOVANÁ ŽIRAFA 

z Českého Dubu.

22. 6. 2012 od 17:00 hodin
VŠICHNI HRAJEME DIVADLO

Součást projektu Mezigenerační komunikace.  
Více informací na samostatném letáku.

26. 6. 2012 od 17:00 hodin – STOPOVANÁ S PÍSNIČKOU
Součást projektu Mezigenerační komunikace.

Více informací na samostatném letáku.

PODĚKOVÁNÍ
KORÁLKIÁDA – náš klub se připojil k výzvě navléknout korálky a zaslat pro potřeby 
České abilympijské asociace. S přispěním všech zúčastněných návštěvníků našeho 
klubu, obyvatel DPS a dětí z MŠ se nám podařilo předat 105 m navlečených korálků.

 Velice DĚKUJEME všem dárcům a navlékačům.

Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.cz
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N
a letní prázdniny připravujem

e výtvarný a trochu  
divadelní ateliér pro děti od 6 do 14 let  (m

ax. 15 dětí)

•	
	Volné	kreslení,	m

alování	a	jiná	výtvarná	tvorba,	kreslení	a	m
alování	

v	exteriéru	i	ateliéru,	hra	s	barvou,	hra	s	linkou…
,	hra	s	papírem

	–	frotáže,	
m
uchláže…

,	tvorba	vlastního	leporela		apod.
•	

	K	výtvarné	tvorbě	a	návštěvě	ateliéru	nepotřebujete	nic,	pouze	starou	
pánskou	košili	m

ísto	m
alířského	pláště,	dobrou	náladu	a	chuť	tvořit.

H
arm

onogram
 dne:  

08:30	–	09:00	
příchod,	příprava	dne

09:00	–	12:00	
denní	program

12:00	–	13:00	
oběd,	odpočinek	

	
	

	 (oběd si děti m
ohou přinést a v klubu jej lze ohřát v m

ikrovln-
ce, je zde i lednice, kde m

ožné jídlo uložit. N
ebo děti m

ohou 
odejít na oběd a vrátit se na odpolední program

)
13:00	–	16:00		

odpolední	program
16:00	–	16:30	

úklid,	odchod

Přihlašovat děti m
ůžete přím

o v M
otýlku vždy ve čtvrtek od 15:00 do 

16:30 nebo na em
ailu (viz níže): do 20. 6. 2012. Po	tom

to	term
ínu	je	nut-

né	uhradit	objednaný	pobyt	–	dále	viz	Ceník.

Inform
ace em

ail: darina2007@
volny.cz nebo 603 243 243

lektorky D
arina M

artinovská, Silvia Bouchalová a D
agm

ar Jágrová

23. 7. – 27. 7. 2012  
M
ALO

VAN
É LÉTO

CEN
ÍK objednaných hodin letního ateliéru  M

ALO
VAN

É LÉTO
 

23. 7. - 27. 7. 2012 

datum
/hodiny 

23. 7. 
24. 7. 

25. 7. 
26. 7. 

27. 6. 
9 -10 

25,- 
25,- 

25,- 
25,- 

25,- 
10-11 

25,- 
25,- 

25,- 
25,- 

25,- 
11-12 

25,- 
25,- 

25,- 
25,- 

25,- 
dopoledne 

70,- 
70,- 

70,- 
70,- 

70,- 
 

 
 

 
 

 
12-13 

O
BĚD 

O
BĚD 

O
BĚD 

O
BĚD 

O
BĚD 

 
 

 
 

 
 

13-14 
25,- 

25,- 
25,- 

25,- 
25,- 

14-15 
25,- 

25,- 
25,- 

25,- 
25,- 

15-16 
25,- 

25,- 
25,- 

25,- 
25,- 

odpoledne 
70,- 

70,- 
70,- 

70,- 
70,- 

 
 

 
 

 
 

celý den 
130,- 

130,- 
130,- 

130,- 
130,- 

celkem
 za týden při objednávání jednotlivých hodin                                    750,- 

při objednání a zaplacení celého týdne najednou                                        650,- 

PO
ZN

.: vrácení zaplacené částky jen v případě nem
oci  a pouze celotýdenní objednávky 

jednotlivá hodina – vstup                                                                                       25,- 

dopoledne/odpoledne – vstup s bonusem
 5,-                                                    70,- 

jeden den – vstup s bonusem
 20,-                                                                      130,- 

V ceně: výtvarné potřeby, pobyt v M
otýlku, pitný režim

, ovoce, drobné 
občerstvení, hygienické potřeby, apod.. 

Ú
čast v LETN

ÍM
 ATELIÉRU

 je bez stravování – oběda. Děti si m
ohou přinést 

oběd nebo svačinu. Jídlo lze ohřát v m
ikrovlnce.  

M
ohou však odejít na oběd a vrátit se.  

 

M
ALO

VAN
É LÉTO
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V rámci projektu Mezigenerační komunikace 

Vás zveme na program 

VŠICHNI HRAJEME DIVADLO 
aneb hodkovická PARTIČKA 

 

Kdy:     pátek 22. 6. 2012 od 17,00 hodin 

Kde:     kino v Hodkovicích nad Mohelkou 

Garant programu:  Markéta Khauerová 

Autor námětu:  PaedDr. Darina Martinovská 

Spolupracuje:  H.A.D o.s. Hodkovice n. M. 

 

Srdečně zveme 

rodinné týmy, kamarádská uskupení, náhodné skupiny apod., 

ale i talentované jednotlivce na zábavné odpoledne, kde nápady, chuť tvořit a 
objevovat především v sobě i neznámé… nemají meze ani hranice 

Můžete se zúčastnit s připraveným programem, můžete improvizovat na místě. 

 Chceme a přejeme si, abychom se navzájem pobavili a prožili zábavné 
odpoledne před prázdninami a dovolenými.   

Pokud potřebujete trochu poradit v připravovaných scénkách obraťte se na 
režisérku H.A.D.u Darinu Martinovskou (email: darina2007@volny.cz)  

nebo přijďte vždy v pondělí v 18:00 do kina.  

Občerstvení na místě. Konec až dojdou nápady.                  Projekt podpořilo . 
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Pamětní kniha „SOKOLA“ v  Hodkovicích výborným způsobem zachycuje nejen 
život této jednoty, ale i historii  našeho města. Zachycuje se zde období od roku 
1897 do roku 1945. Chtěl bych vás tímto postupně seznámit s pohledem na historii 
Hodkovic z hlediska Čechů, tak jak je to popisováno v této pamětní knize.

Tělocvičná jednota Sokol v Hodkovicích

Když přišel do Hodkovic občan Blažek 
z Modřišic u Turnova a postavil zde továrnu, změ-
nil si jméno na Blaschka. Tehdy se začalo město 
měnit na německou baštu. Za protičeské jsou 
označeni v pamětní knize hlavně úředníci z to-
várny občana Blažka (Blaschka) pánové Miethig 
a Tobis (byl švagrem továrníka). K nim se přidru-
žil i turnovský rodák pan Vilém Svoboda (zeť to-
várníka), majitel pivovaru, který se také poněmčil 
a dal si jméno Vilhelm. Jim sekundovali učitelé 
německých škol a posléze i městský úřad s pověst-
ným starostou Kirchhofem. Národnostní zášť do-
sáhla nejvyššího stupně, když byl rakouským mi-
nisterským předsedou zvolen polský hrabě Badeni, 
který dne 5. dubna  1897 vydal jazykové nařízení, 
podle kterého každý úředník musí být znalý 
dvou jazyků. Němci obvinili Badeniho z porušení 
ústavy a donutili ho k odstoupení z funkce. České 
rolníky a české obchodníky, při cestách do Liberce 
za obchodem, přepadávali Němci a krvavě je bili, 
zastání u úřadů nebylo žádné. Když se český děl-
ník veřejně hlásil ke své národnosti nebo v továrně 
pana Blažka promluvil česky, byl volán úředníky 
firmy do kanceláře a dostal upozornění na mož-
nou výpověď. Heslo Němců „Němci, kupujte pouze 
u Němců“ zničilo mnoho českých živnostníků. 
Němečtí učitelé v pokračovací škole nadávali čes-
kým učňům „česká pakáž“. Městská rada nařídila, 
že nesmí tři osoby národnosti české jít vedle sebe 
na ulici a mluvit česky, na to měla dohlížet policie. 
Češi na to vymysleli fintu a chodili v řadách jeden 
za druhým, až se vytvořil řetěz třeba třiceti osob, 
což zadávalo Němcům podnět k smíchu. Svoje 
myšlenky a nápady si sdělovali od osoby k osobě. 
Když za děkana Ptáčníka, kaplan Jína, vlastenecký 
kněz, prosadil konání i českých mší, Němci se mu 
vymstili tím, že u fary vytloukli okna. Čeští voz-
kové, kteří byli organizováni, na to vyzráli. Šli do 

továrny a německy žádali pana Blažku (Baschka), 
aby jim propůjčil Turnhale (později Osvětová 
beseda, nyní na tom místě stojí „Kulturák“) na 
uspořádání plesu. Pan Blažek (nyní vlastně již pan 
Blaschka) jim sál propůjčil. Když se Blažek po plese 
dozvěděl, že tam hrála česká hudba písně „Hej 
Slované“, „Spi Havlíčku“, „Kde domov můj“ a jiné 
české písně, rozhněval se a prohlásil, že došlo k po-
hanění  a znesvědcení celé budovy. Majitel pivo-
varu Vilhelm Svoboda prohlásil, že by bylo nejlepší 
tu veškerou českou zvěř v Hodkovicích postřílet. 
Pan Špička (Schpitschka) si nechal v továrně pana 
Blažky vyrobit velký kapesník s tištěným bílým 
lvem v červeném poli. Na veřejnosti tento kapes-
ník vytahoval, hlasitě do něj smrkal a prohlašoval: 

„Viléme, pamatuj se, aby Tě český lev nesežral!“. 
Němci nesouhlasili se zřízením české matiční 
školy. Kdo podepsal žádost na zřízení české školy, 
pocítil následky národní nevraživosti. Propuštěni 
z práce byli občané Adam Václav, Adam Florián, 
Václav Pleštil, Augustin Škopan, Řeháček a Jiří 
Kapras. Také železnice byla obsazena německými 
úředníky a i zde  byl stav zaměřen stejně proti 
Čechům, jako to bylo v továrně.

Česká hodkovická menšina neměla vlastní 
místnost, kde by se mohla scházet a bavit. Češi cho-
dili do hostince u Černého orla na náměstí, kde byl 
hostinským p. Tvrzník, uvědomělý Čech. Později 
se scházeli v hostinci pí. Kellerové v dolní Kostelní 
ulici. V tomto hostinci bydlel i pan učitel Tarant, 
který hrával na piáno. Češi zde hráli kuplety a i ji-
nak se bavili. Větší akce, (např. plesy, divadla) pořá-
dali Češi v hostinci v Jílovém u pana Hnízdila. Když 
p. Šamánek, lékař z Liberce, zakoupil pro Českou 
Besedu dům, přestěhovali se Češi sem. Později byl 
dostavěn i sál.

V roce 1897 byl na matiční škole vedle uči-
tele Ferdidenda Völfe jako druhá učitelská síla Vl. 
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Šťastný. Zorganizoval učně a dal v tomto roce 1897 
(před 115 lety) návrh na založení „Tělocvičné jed-
noty Sokol“. Byla podána žádost, přiloženy stanovy 
a 18. června 1898 c. k. místodržitelství povolilo 
jednotu jako tělocvičný, nepolitický spolek. 

20. července 1898 svolává Vl. Šťastný usta-
vující valnou hromadu. Zakládajícími členy byli 
krejčí Josef Beran, klempíř František Bulíř, řez-
ník Karel Holina, pekař Josef Železný, dělník Josef 
Kapras, a pan Kohlman z Jílového. Na valné hro-
madě se přihlásilo 50 členů. Starostou byl zvolen 
pan Kohlman, nájemce dvora v Jílovém, jeho ná-
městkem Josef Beran, náčelníkem František Bulíř 
a místonáčelníkem  Šťastný. Do výboru zvoleni 
řezník Karel Holina, dělník Josef Kapras, pekař 
Ant. šonský, hostinský Jos. Konečný, dělník Karel 
Šmejda a pekař Kohlman. Za náhradníky zvo-
leni krejčí Josef Zakouřil, chalupník z Vrchoviny 
Václav Kvapil, dále Štancl a Frant. Fajfr. Do 
župy a Č. O. S. byl zvolen MUDr. Vojtěch Král. 
Jednota byla dána pod ochranu těl. jednotě Sokol 
v Nových Benátkách a přivtělena ke Krkonošské 
župě, z které byla později oddělena Ještědská 
župa, se sídlem v Turnově. Kohlman byl staros-
tou pouze 10 dní, potom se písemně funkce z dů-
vodu stáří vzdal. 30. července byl na tuto funkci 
zvolen MUDr. Vojtěch Král. Po zvolení Krále do-
šlo k uspořádání slavnosti otevření besední dvo-
rany a zahájení činnosti jednoty. Němci nelenili, 
přeplnili ulici Pražskou a Poštovní. Jablonecký 

„Jungmanschaft“ byl v pohotovosti. Kapras, Beran 
a Král museli projít davem německých fanatiků. 
Když vstoupili do Pražské ulice, spustili Němci 
velkou vřavu, plivali po nich, bili je, nadávali a na-
razili jim klobouky na hlavu. Nakonec se Čechům 
podařilo projít. Na slavnosti účinkoval pěvecký 
spolek „Cyril“ a hudba z Jeníšovic. K této slavnost 
došlo i mnoho blahopřání, akademický malíř 
Prousek s pozdravem zaslal i dva obrazy, jedním 
z nich byl sv. Václav, druhý s neznámým motivem. 
V roce 1898 se podařilo uspořádat tři přednášky 
a to „O Havlíčkovi“ o sokolstvu a „Fügnerovi“. Dále 
byl pořádán vínek a ples v České Besedě. Jednota 
měla jako tělocvičné nářadí hrazdu a bradla – dar 
jednoty z Benátek, kruhy zapůjčené ze školy a tyče 
vyrobil pan Nejedlo. Koncem roku měla jednota 
80 členů. Jednota dala i základ k založení veřejné 
knihovny. V prvním roce činnosti, vlastně za ne-
celý půlrok, vykonala jednota velký kus práce ve 

prospěch české menšiny a to přes zlobu a proná-
sledování ze strany Němců, německé radnice a ra-
kouských úřadů. V Sokole si členové říkali bratře 
a sestro, budu toto oslovení používat i při dalším 
popisu událostí.

V roce 1899 byl zvolen starostou obce sokolské 
br. Josef Beran, protože doktor Král se této funkce 
vzdal. Řemeslný dorost tvořil naprostou většinu 
cvičenců. Jakmile si jednota člena řádně vycvi-
čila a vychovala a on se ukázal na veřejnosti, byl 
z práce propuštěn. Ani v letech 1900 a 1901 nedo-
šlo k zlepšení. Správce Besedy p. Šonský si nechal 
vše zaplatit, neustále si na něco stěžoval, hlavně na 
to, že mu cvičenci nedělají žádnou tržbu. V zimě 
se cvičit nemohlo, nebylo na zaplacení topení. 
Cvičení se tedy přesunulo do české matiční školy, 
ale cvičit na nářadí na třímetrové ploše, ozářené 
petrolejovou lampičkou na domovních chodbách, 
to bylo na hranici ohrožení života. V roce 1901 
byl konán všesokolský slet, zúčastnilo se ho i sed-
mičlené družstvo z Hodkovic vedené br. náčelní-
kem  Václavem Machkem. Dále to byli bratři Josef 
Beran, Stanislav Starý, Václav Horna, Jan Staněk, 
Karel Kozel a František Paroubek.  Téhož roku se 
zúčastnila jednota veřejného cvičení ve Frýdštejně, 
spojeného s oslavou rozvinutí praporu. 20. 1. se 
konala přednáška o V. B. Třebízském, přednášel br. 
Kapras 48 mužům a 16 ženám.

26. 1. 1902 byl zorganizován výlet do Petrašovic, 
kterého se zúčastnilo 27 lidí, kteří celou cestu zpí-
vali vlastenecké písně. 

16. 5. 1903, na paměť pětiletého výročí po-
volení činnosti jednoty, bylo uspořádáno první 
veřejné cvičení v sále České Besedy, kterého se 
zúčastnili zástupci jednot z Liberce, Frýdštejna, 
Paceřic a Jablonce se svými družstvy. Z Liberce 
přijel i ženský sbor. Cvičila se prostná a na nářadí, 
ženský sbor cvičil s tyčemi. Cvičilo se uprostřed 
sálu, kolem byly stoly a židle, na cvičení bylo málo 
místa, pohodlí neměli ani hosté, ani cvičenci. Jako 
hosté přijeli i bratři z Českého Dubu, Huntířova 
a Skuhrova. V červenci se konal župní výlet do 
Turnova, kde se závodilo v prostných. Z Hodkovic 
se závodů zúčastnilo 23 bratří. 12. 8. 1903 byla 
oslavena památka Husa, přednášel br. Mráz 
z Liberce. Dále byly vycházky do Vlastibořic, na 

Pokračování na straně 16



16 Kulturní kalendář

Husu a na Vrchovinu, kde byla uspořádána před-
náška „Třebízský a jeho spisy“, přednášel br. Kapras.

V roce 1904  se 28. 3. konala oslava J. A. 
Komenského a dne 17. července byla oslavena pa-
mátka J. Husa. V červenci byl pořádán župní výlet 
do Pasek, v měsíci srpnu župní slet v Malé Skále. 
Pochod přes Hodkovice v krojích město zakázalo, 
zakázán byl i zpěv v obvodu města Hodkovic. 
Sokolové se tedy ustrojili do krojů za městem. 25. 
9. se konal výlet do Odolenovic, kde byla uspořá-
dána pěvecko-deklamační zábava u br. Zikmunda. 
Dne 8. 1. 1905 byl uspořádán spolkový ples, v kro-
jích se nesmělo (radnice to zakázala), proto byli 
bratří v občanském obleku s červenými košilemi. 
V roce 1905 sehrál Sokol divadelní představení „ 
Nevěsta za českou korunu“, což mělo pro některé 
herce neblahé následky. Br. Josef Douděra byl 
propuštěn z práce od koláře Marka, br. R. Staněk 
byl propuštěn od koláře Wágnera, br. starosta J. 
Kapras dostal výpověď z bytu a v Hodkovicích byt 
nesehnal. Dne 6. 8. 1905 bylo cvičení v Č. Dubu. 
V tomto roce byli za členy přijati bratři Pleštil, Josef 
Zajíček, Brož, Fr. Zoubek, Fr. Sobota, Ant. Zakouřil, 
Ant. Staněk, A. Roubínek, J. Douděra, J. Volf, K. 
Jánský, J. Justin, F. Adam, Ferd. Šedivý, Zd. Pitro, 
K. Knížek, J. Černý, V. Mráz, J. Zelenka, J. Anděl, 
Prokop Janda, Jindřich John, Fr. Žabka, Fr. Mlejnek, 
Jos. Suchý, Josef Morávek, Boh. Dlouhý, Fr. Rubeš, 
Ladislav Lan, Cymbál, Fr. Žák a Karel Holina.

V roce 1906 došlo k volbám, starostou se stal br. 
Kapras, náměstkem Beran, náčelníkem br. Knížek.  
18. 3. se konalo divadelní představení „Na oltář 
vlasti“. Předcházelo tomu ale to, že městská rada 
vylepila vyhlášku, kde oznamovala, že každý spo-
lek, který chce konat divadelní představení, musí 
to ohlásit na radnici a žádat o povolení a zajistit si 
hasičskou asistenci. Br. starosta Kapras šel na rad-
nici, aby učinil oznámení o divadelním představení 
se žádostí o hasičskou asistenci. Starosta Kirchhof 
toto oznámení odmítl vzít na vědomí s tím, že není 
učiněno v německém jazyce. Br. Kapras se vydal 
na radnici ještě jednou s br. Farským, po velké 
slovní potyčce bylo oznámení vzato na vědomí 
poté, když bratři prohlásili, že tedy představení 
uspořádají bez povolení a bez hasičské asistence. 
Budou-li odsouzeni k pokutě, tak ji nezaplatí a pů-
jdou si stěžovat na patřičná místa. Veřejné cvičení 
v České Besedě se nemohlo uskutečnit pro spory 

se správcem p. Šťastným, který tvrdil, že by neměl 
patřičný zisk. 24. 6. 1906 se konalo okrskové cvi-
čení ve Starém Dubě, 1. 7. se konal v Daliměřicích 
župní slet v krojích, z Hodkovic se účastnilo  8 cvi-
čenců v krojích a 10 v občanském oděvu.

Největší akcí roku 1907 byl V. všesokolský 
slet v Praze 27. 6. 1907. Sletu se zúčastnili bratři 
Kapras, Jun, Zajíček, Čížek, Hájek, Hanzl, Ulman, 
Brabenec, Horna, Beran, Nejedlo, Podobský, 
Přepeřský, Jágr a Knížek. Sletové legitimace zakou-
pila jednota, ubytování měli ve Štěpánské ulici ve 
škole. 11. 8. 1907 byl v Hodkovicích zřízen ženský 
odbor T. J. Sokol, přihlásily se sestry Melicharová, 
Sedláčková, Božena Pálová, Marie Pálová, Židová 
a Marie Knížková. Cvičitelé br. Beran a br. Knížek.

7. 1. 1908 bratr starosta Kapras podrobně in-
formuje o dění na V. sletu a dále připomíná vznik  
nové politické strany  a to České sociální demokra-
cie v Hodkovicích. Kritizuje bratry, kteří vstoupili 
do této sociální demokracie, že štěpí síly Sokola. 
Po těchto slovech nastala prudká hádka.  Reakcí 
bylo to, že bratři, kteří vstoupili do sociální demo-
kracie, vedeni svým mluvčím, bratrem Štěpánem 
Řezáčem, okamžitě ze Sokola vystupují. Dne  
27. 9. 1908 bylo oslaveno 10. výročí činnosti jednoty. 
Návrh na uspořádání župního sletu v Hodkovicích 
nebyl župní valnou hromadou přijat, byla konána 
místo toho hudební zábava v besední dvoraně. 
Účinkoval pěvecký sbor „Cyril“ z Jenišovic a tam-
burašský odbor jednoty českodubské.

V roce 1909 se župního sletu zúčastnilo 
z Hodkovic 10 br. v krojích a 14 br. v občanském 
oděvu. V létě probíhalo cvičení v besedním sále 
až do chvíle, kdy nájemce oznámil, že raději bude 
pořádat plesy a tancovačky. Muselo se tedy cvičit 
v zadní malinké místnosti hostince br. Čížka. 4. 4. 
byla konána přednáška na oslavu J. A. Komenského, 
kterou přednesl učitel Jakubec z Radostína.

V roce 1910 trpěla jednota nedostatkem cvi-
čebních prostor. Byla to smutná doba, kdy správce 
České Besedy činil jednotě potíže. Okrskové cvičení 
23. 4. nebylo možné proto uspořádat v Hodkovicích, 
konalo se tedy ve Třtí. 19. 6. se hojně zúčastnila 
jednota okrskového cvičení v Jenišovicích. 14. 8. 
musela jednota pořádat své akce zase ve Třtí  a to 
i veřejné cvičení na pozemku hostinského Čeňka 
Kaprase. Přípravy na toto cvičení znamenaly to, že 
po práci chodili bratři do Třtí pěšky hodinu cesty 
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tan, domů se vraceli po 23. hodině. Ve Třtí cvičili 
jednoty z Paceřic, Žďárku, dále sbory dobrovolných 
hasičů ze Třtí, Vrchoviny, Vlastbořic a Jiviny.

16. 5. 1911 byla uspořádána přednáška 
o Tolstém, přednášel prof. Konrád z Turnova. 
Protože si br. Zoubek zakoupil dům a byl opravami 
hodně zaměstnán, vzdal se proto funkce poklad-
níka, kterou za něho dělal br. Čeněk Pírko. 17. 3. 
byla konána přednáška na téma Komenský, před-
nášel učitel z Radostína br. Jakubec. 30. 6. byla 
uspořádána přednáška na téma Jan Hus. Cvičenců 
bylo málo, župního cvičení v Malé Skále se 
z Hodkovic zúčastnilo pouze 6 cvičenců v krojích.

Sokolský ples byl uspořádán 20. 1. 1912.  
24. března 1912 bylo uskutečněno divadelní před-
stavení Vojnarka. 12. 4. zamřel br. Šichta, pohřbu 
se zúčastnilo 30 bratrů. Br. starosta měl konflikt 
s farářem, který nedovolil, aby šla jednota sokolská 
v průvodu za křížem. 12. 5. se zúčastnila jednota 
z Hodkovic výletu na Čertovu stěnu. Těsně před 
uspořádáním výletu dostala jednota zákaz účasti 
na této akci.  Sedm bratří se ustrojilo do krojů za 
městem, zúčastnilo se celkem 20 lidí a to přes zá-
kaz. 28. a 29. června se konal VI. všesokolský slet 
v Praze, kterého se zúčastnilo 19 bratří, šest jich 
cvičilo po oba dny.

Na výborové schůzi 24. 4. 1913 bylo stano-
veno datum oslav 15. výročí činnosti Sokola 
v Hodkovicích na 3. srpna.  Němci se pokusili 
tuto oslavu zmařit. Bratři Kapras a Hanzl jeli 
na hejtmanství do Liberce za místodržitelským 
radou, rytířem Štefkem, ale dozvěděli se, že jim 
na tuto slavnost povolení nevydá. Musela být 
učiněna změna, místo oslav patnáctého výročí 
činnosti Sokola se žádost změnila na povolení 
zahradní slavnosti a místo názvu veřejné cvičení 
se akce musela přejmenovat na sokolské dny. 28. 
července byla prý slavnost povolena, oznámil to 
jednotě četnický strážmistr Pilfousek. Když ani 1. 
srpna písemné povolení nepřišlo, jeli bratři Kapras 
a Čížek za místodržitelským radou do Liberce pro 
převzetí povolení. Bylo jim oznámeno, že jeden po-
litický německý spolek požádal na ten samý den 
o povolení k uspořádání protestního táboru lidu 
na náměstí v Hodkovicích a z toho důvodu oslavu 
jednoty místodržitelský rada zakázal. Br. Kapras 
jel do Turnova se žádostí o povolení pořádat tuto 
akci v Petrašovicích. Okresní hejtman v Turnově 

byl nejdříve ochoten povolit tuto akci, potom ale 
šel do vedlejší místnosti telefonovat do Liberce 
a následně povolení udělit odepřel. Když bylo 
poukazováno na to, že jednota žádala o povolení 
dříve než Němci, odpověděl okresní hejtman, že 
chce být spravedlivý a zakáže akci i Němcům.  Na 
nespravedlivý zákaz slavnosti byl dán protest, od-
pověď přišla až 8. prosince a výnos o zákazu byl 
potvrzen.

4. 1. 1914 přišlo na valnou hromadu jenom 
17 bratří, Němci dosáhli svého, podařilo se jim 
znechutit spolkovou práci, byl to morální úpadek, 
zapříčiněný nepovolením slavnosti. Nejvíce se 
začali stranit majetní bratři, vše bylo ponecháno 
na starost bratřím chudým a závislým na boha-
tých.  Výborových schůzí se z 22 členů účastnili 
pouze bratři Železný, Zoubek, Pfeifer, Bulíř, Staněk, 
Mizera a Plechatý.  10. ledna se konal ples, účast 
byla mizerná. 26. 7. 1914 se konala výborová 
schůze a to již pod dojmem vyhlášené mobili-
zace. Nálada byla pokleslá. S první výzvou odešli 
na vojnu bratři Kučera, Nejedlo, Stanislav Pleštil, 
Jágr, Pírko, Kamenský, Ant. Dlouhý, Sylta, Václav 
Lang, Machek a Kaňka, samí cvičenci. Němci já-
sali, u Čechů byl rozvrácen jak spolkový, tak ro-
dinný život, v rodinách nastal zmatek. Poslední 
léta před válkou došlo k poklesu výdělků o třetinu. 
V dělnických rodinách byl velký nedostatek všeho, 
byla bída. Jednota rozhodla, že rodinám, z kterých 
nastoupí bratři na vojnu, bude vyplaceno jako 
podpora 10 korun. Dále museli nastoupit na vojnu 
i bratři Ant. Beran, Šedivý a Knížek.

Ve válečném roce 1915 se Němci radují nad 
vítězstvími svých armád, česká menšina prožívá 
kruté chvíle. Velká většina bratří je již na vojně, 
doma ústrky od Němců, strach o bratry, otce 
a syny, hlad a nedostatek všeho. To jsou poměry, 
které mají vliv na činnost jednoty Sokola. Novými 
členy jednoty se stávají bratři Jan Jíra z Kohoutovic 
a Jos. Bulíř z Petrašovic. Je to od nich smělé, že se 
v této době hlásí do Sokola. Jednota v Hodkovicích 
vlastně přes válku nemohla vykonávat svoji čin-
nost. Za naši svobodu zaplatili životem bratři 
Václav Beran, Bohumil Zajíček a Ant. Kamenský. 
Následkem válečných útrap zemřel doma jednatel 
jednoty br. Ferdinand Šedivý. Věčná jim budiž pa-
mátka!

Pokračování na straně 18
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Z válečné doby je třeba připomenout útrapy 
a strádání veškerého lidu. Němci byli stále agre-
sivnější vůči Čechům. Když padl Bělehrad, tu se 
již Němci neskrývali se svými výhružkami, jak si 
budou počínat po válce. Veřejně prohlašovali, že 
Čechům uřežou ty jejich jazyky, že zruší české 
školy, české spolky, atd. Když Rusko vyhlásilo 
Rakousku válku, měli zdejší ostrostřelci poho-
tovost, zatarasili vozy všechny křižovatky a ne-
nechali projet a projít nikoho, kdo se nedokázal 
legitimovat. Celé noci hlídali vodovod, prý se báli, 
že Češi otráví všechny prameny. Když Srbové 
dobyli zpět Bělehrad, Češi vyvěsili na Štefánce 
v městském lese český prapor. Četníci vyšetřo-
vali, kdo to udělal, ale nic nevyšetřili.  Češi ze 
strachu mluvili česky jenom doma za zavřenými 
dveřmi. Když Rusko dobylo zpět Krakov, byl na 
Štefánce vyvěšen český prapor podruhé. Zase se 
nevypátralo, kdo to udělal.  Když došlo k zave-
dení lístků na mouku, cukr, krupici, apod., tak 
když Čech nepožádal pány z komise Hüttmana, 
Preislera, Zimmermana, a další, tak lístky nedo-
stal. Zlý okamžik nastal, když přišel tajný posel 
z Turnova se zprávou, že župní starosta Kulich je 
internován v Dolních Rakousích a že máme veš-
keré dokumenty Sokola zničit. U br. Čížka  se vše 
pálilo, paní Čížková nechtěla mít ve svém domě 
ani jeden dokument. Bratři trpěli na vojně, kdo ne-
zhynul na bojišti, ten byl zajat V zajetí si neprošel 
jenom očistcem, ale přímo peklem. Bratři umírali 
i hladem, morem v Turkestánu, apod.  Doma byl 
útlak v míře nejvyšší, okresní hejtmané se svými 
náhončími pronásledovali a žalářovali bratry, ra-
bovali sokolské archívy, zabavovali pokladny, atd. 
Každý, kdo byl včele sokolského života, ten si nebyl 
ani hodinu jistý svou svobodou. Bratři z jednoty 
se v Hodkovicích už ani nescházeli. Někteří naši 
bratři začali ale za hranicemi tvořit naše slavné 
legie, aby se spřátelenými armádami osvobo-
dili se zbraní v ruce svoji zem a získali svobodu 
svému národu.  Z bratří z Hodkovic bojovali v le-
giích Václav Mrkvička, Karel Knížek, Josef Kučera, 
Václav Zemek a František Kaňka. V legiích bojo-
valo z Hodkovic daleko více lidí, ale nebyli to čle-
nové jednoty Sokol.

Dne 28. října 1918 je vyhlášen Československý 
stát. Dne 29. října se konala plenární schůze říš-
ské rady, složená z poslanců převážně německé 
části Čech a ustavili tzv. „Deutschböhmen“. Vlády 

se v Čechách ujímá národní výbor, vojenské ve-
litelství je obsazeno čsl. vojskem a sokolstvem. 
Úřadování na vojenském velitelství převzal br. 
Scheiner, vojenské stráže nahradila sokolská stráž. 
Německo kapitulovalo. Byl konec světové války 
a nastal očekávaný mír. Dne 8. listopadu přijel do 
Hodkovic člen národního výboru za stranu národ-
ních socialistů p. Josef Stejskal se zprávou, že dne 
10. listopadu budou v Turnově a v Hodkovicích 
provedeny změny ve vedení radnice. Br. Košek 
se s panem Stejskalem odebrali na radnici a pře-
kvapenému starostovi Kirchhofovi oznámili, že 
se rozpouští dosavadní zastupitelstvo a k vedení 
obecních záležitostí je ustavena správní komise. 
Dne 10. listopadu přitáhla do Hodkovic setnina 
vojska v plné zbroji s hudbou z Turnova, postavila 
se čelem k radnici, na které byl následně vztyčen 
červenobílý prapor. Hudba zahrála státní hymnu 
a píseň Hej Slované. Večer se konala oslava svo-
body a samostatnosti. Proslov měl br. Košek, který 
na konci projevu prohlásil: České děti z němec-
kých škol ven!“. Dne 11. listopadu byly Hodkovice 
trvale posíleny o setninu čsl. vojska. Vojsko bylo 
ubytováno v České Besedě, vojenská kancelář byla 
v české škole. Vojenskou hlídku mělo nádraží, to-
várna a osada Jílové. Němec Lodgmaner z Liberce 
a Seliger z Teplic utvořili vlastní německou vládu 
na území Čech, prosazovali tzv. „Deutschböhme“, 
za jehož „Lendeshauptmanna“ se prohlásil 
Lodgmaner. Zřídil poštovní ředitelství v Ústí a vy-
dal vlastní peníze. Dále vytvořil a ozbrojoval tzv. 

„Volkswehr“, který postavil hlídky proti čsl. vojsku 
a často do českého vojska nechal střílet. Posádka 
jičínského pluku byla v Hodkovicích vystřídána 
oddílem vojska z Ml. Boleslavi a oddíl konal pří-
pravy k obsazení Liberce a Jablonce. Turnovská 
posádka obsadila Tanvald a Jablonec, českodub-
ská úsek Osečná, Křížany a odzbrojila „Voksweh“ 
na Ještědě. Posádka z Hodovic obsadila Rychnov 
a Dlouhý Most a všechny posádky společně obsa-
dily Liberec. Po zabrání Liberce už  v Hodkovicích 
posádka nebyla, ale Němci již byli klidní. Dne 21. 
prosince přijel do Prahy T. G. Masaryk, jako první 
president Československé republiky, jeho příjezd 
byl slavný, za nadšeného jásotu celého národa pro-
šel Prahou průvod lidí.

Pokračování příště
Ing. Václav Zajíček 

 Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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NOHEJBALOVÝ ODDÍL S. K. HODKOVICE
pořádá ve spolupráci s ZO OS KOVO Monroe Czechia

11. ročník

nohejbalového turnaje trojic
memoriál Karla Stoklasy

datum: 23. 6. 2012
místo:   kurty na kluzišti
prezentace: 8:30 hodin na místě u hlavního pořadatele
začátek:  9:00 hodin
startovné: 300 Kč trojice

 
každý tým obdrží lístky na občerstvení

hrací systém: dle počtu trojic

občerstvení během turnaje zajištěno
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Tipsport arena v Liberci
Jeronýmova 570/22 • Liberec 7 

PROGRAM AKCÍ ČERVEN 2012

800

www.tipsportarena.czwww.ticketpro.cz
Vstupenky v síti Ticketpro

Salming Nisaopen 2012
25. 5. 2012 - 10. 6. 2012
O třech víkendech na přelomu května a června proběhne v areálu Sport Parku Liberec již
13. ročník mezinárodního  orbalového turnaje určeného především mladým hráčům.
V turnaji se utkají týmy mužů, žen, chlapců a dívek v různých věkových kategoriích.

Mistrovství světa v agility 2012
4. - 7. 10. 2012
Po úspěšném ME v agility, které v roce 2010 hostil atletický a fotbalový stadion v areálu
Sport Parku Liberec, se čtvernozí závodníci se svými pány opět chystají na cestu do
Liberce. Začátkem října se totiž v Tipsport areně uskuteční Mistrovství světa.

Václav Neckář & Bacily
22. 11. 2012 19.00 hod.
Oblíbený zpěvák, jehož kariéru i životní pouť před lety málem ukončila mozková mrtvice, 
prožívá svůj comeback v podobě nového alba i koncertního turné. Do Liberce přijíždí se 
svou doprovodnou skupinou Bacily, kterou vede jeho bratr Jan. 

DÁLE VÁS V ROCE 2012 ČEKÁ
SPORT LIVE 2012 
8. 9. 2012 10.00 - 16.00 hod.
Již posedmé Vás srdečně zveme na sportovní show a veletrh SPORT LIVE. Z původního dne 
otevřených dveří Tipsport areny, jak byl koncipován první ročník, se stal tradiční každoroční 
sportovní svátek. Vstup pro všechny návštěvníky zdarma.

Liberecké Všeho Trhy
9. a 23. 6. 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.

STROJ ČASU - taneční show A-STYL LIBEREC
17. 6. 2012 16.30 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 
choreogra e, to vše Vás čeká v podání téměř 600 tanečníků.

EDUCA 2012 MYJOB LIBEREC
18. - 20. 10. 2012
Veletrh EDUCA 2012 MYJOB LIBEREC je určen všem zájemcům o práci, studium
a celoživotní vzdělávání v České republice i v zahraničí. Tipsport arena se na 3 dny promění 
v jedno obrovské náborové a informační centrum. Vstup pro návštěvníky zdarma.
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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: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou
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Kam za kulturou v regionu

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO  
KONÁNÍ

CHARAKTERISTIKA POŘADATEL

1. 6. 
až 

3. 6.

celý den Chrastavské 
slavnosti

Chrastava Jedná se o 17. ročník 
kulturní akce pro 
všechny věkové 

kategorie. Kromě 
pestrého programu 
nebude chybět ani 
tradiční jarmark 

s ukázkami řemesel 
a prodejem rukoděl-

ných výrobků. 

Společenský 
klub města 
Chrastava

1. 6. 19 hod Sváteční 
galakoncert 

Jaroslava 
Svěceného

Bazilika 
minor sv. 
Vavřince 

a sv. Zdislavy 
v Jablonném 
v Podještědí

V rámci programu 
noci kostelů zazní 

nádherná a pozitivní 
energií nabitá italská 
hudba A. Vivaldiho, 
A. Corelliho, G. Tar-
tiniho, kterou doplní 

skladby českého 
a německého baroka. 
Vstupenky: 200 Kč, 

předprodej: IC Jablon-
né v Podještědí. 

Občanské 
sdružení 

Podještědští 
pardálové

2. 6. celý den NISA Ma-
rathon

Proseč nad 
Nisou

Vodácko-drsňácký 
závod korytem řeky 

Nisy. 

NISA Ma-
rathon o.s.

8. 6. Prago union Casta Club 
Liberec

Koncert. Casta Club 
Liberec

9. 6. celý den Liberecký 
jarmark

nám. Dr. 
E. Beneše, 

Liberec

Historický jarmark 
na náměstí Dr. E. 

Beneše. 

Statutární 
město Liberec
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Změna programu vyhrazena, akce byly vybrány z dostupných zdrojů. Více informací na www.evstu-
penka.cz a www.liberecky-kraj.cz

9. 6.
až

10. 6.

10 – 15 
hod

Oživlé 
památky na 
téma: „V za-

hradách“

Státní zámek 
Lemberk

Netradiční prohlíd-
ky v současné době 

nepřístupné a rekon-
struované zahrady 
včetně Bredovského 
letohrádku a vodá-

renské věže. 

Státní zámek 
Lemberk

15. 6. 19:00 Bouřlivá 
plavba

Divadlo  
F. X. Šaldy

Liberec

21. 6. 19:00 La Traviata Divadlo  
F. X. Šaldy

opera Liberec

23. 6. celý den Audience 
s Albrechtem 
z Valdštejna

Státní hrad 
a zámek 
Frýdlant

Prohlídky zámku 
spojené s audiencí 
u Albrechta z Vald-

štejna. 

Státní hrad 
a zámek  
Frýdlant

29. 6. 8 – 18 Za samé 
jedničky do 
ZOO zdarma

ZOO Liberec Akce k ukončení 
školního roku, více 
na www.zooliberec.

cz

Liberec

30. 6. celý den Nostalgické 
jízdy na 
zubačce 
a v okolí

Kořenov Česko-polský začátek 
prázdnin na Zubačce 

s parní mašinkou 
310.0134

Železniční 
společnost 
Tanvald

30. 6.
až 

1. 7.

celý den Oslavy Ještě-
du 2012 

Horský hotel 
Ještěd

Akce pro celou ro-
dinu, v sobotu letní 
kino na Ještědu – 

Alois Nebel, koncert 
skupiny Priessnitz

Liberec



KINO – ČERVEN 2012 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 8. června v 19 hodin

PROBUDÍM SE VČERA

Česká komedie ze školního prostředí. O cestě za studentskou láskou do 

nedávné minulosti aneb: Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera.  

Délka 120 minut.  Vstupné 50 Kč. 

Pátek 15. června v 19 hodin

ČTYŘI SLUNCE

Širokoúhlý český film Bohdana Slámy. Kolik sluncí je třeba, abychom byli 

šťastní? Délka 105 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 PROBUDÍM SE VČERA. 


