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Kulturní kalendář

Vážení čtenáři,
jistě se na mě nebudete zlobit, když tento-
krát věnuji úvodní slovo jen jedné osobě. 
Ráda bych touto cestou srdečně poděkovala 
paní Jiřině Paříkové, která pro vás již neu-
věřitelných 20 let tento Kulturní kalendář 
připravuje. Díky jejímu nadšení a zkušenos-
tem se vám dostává do ruky každý měsíc 
plátek plný článků, zajímavostí a tipů. Bo-
hužel, od zářijového čísla se budeme muset 
obejít bez rad a nápadů autorky Kulturního 
kalendáře, která opouští náš tým redakční 
rady z důvodu odchodu do důchodu. Určitě 
nebudu hovořit jen sama za sebe, když vy-
jádřím obdiv a velký dík za léta skvělé prá-
ce a nepopiratelný přínos pro rozvoj našeho  
Kulturního kalendáře.

S přáním slunečného léta
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.

Jubilanti
červenec – srpen 2012

Zdeňka Buriánková
Miroslav Kamenský

Zuzana Hubová
Dagmar Homolková

Věra Samková
Ingrid Lanková

Věra Kotrmanová
Květoslava Götzová

Miloslav Tlapák
Jindřiška Fialová
Hana Barcíková

Jan Třešňák

Městské kulturní středisko informuje:

na sobotu 22. září 2012 připravujeme jako již tradičně 

MĚSTSKÉ  HODKOVICKÉ  SLAVNOSTI
Bližší informace budou uvedeny v zářijovém kulturním kalendáři.

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HODKOVICE NAD MOHELKOU

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou připravuje na základě zákonné povinnos-
ti nový územní plán. Vyzýváme tímto všechny vlastníky nemovitostí ve správním 
obvodu – Hodkovice, Jílové, Radoňovice a Záskalí, kteří mají zájem změnit funkční 
využití pozemků, aby nejpozději do 31. 8. 2012 podali svou žádost na podatelnu 
MÚ. Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři stavebního úřadu.
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Informace z 11. zasedání rady města 30. 5. 2012
 −  RM schválila členy kulturní komise, členy se stávají paní Naďa Buriánová, Mgr. Pavlína Fialová, 

paní Alexandra Hrušovská, Ing. Štěpánka Várková Krutská, a slečna Pavlína Kuchtová. Radu 
města bude zastupovat Markéta Khauerová a městský úřad paní Hana Vaňková

 −  RM nesouhlasí s žádostí pana Z. K. o koupi části pozemku p. p. č. 562 vzhledem k již uzavřeným 
dohodám a předává věc k rozhodnutí ZM.

 −  RM nesouhlasí s žádostí paní B. F. o koupi pozemku p. p. č. 3317 vzhledem k tomu, že pozemek 
není ve způsobilém stavu a předává věc k rozhodnutí ZM.

 −  RM nesouhlasí s žádostí pana R. H. o zřízení věcného břemene k budoucí soukromé cestě, RM již 
nebude do uzavřených dohod zasahovat.

 −  RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností ČEZ Energo s. r. o. na pronájem části 
budovy v městské kotelně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 −  RM nesouhlasí s petičním požadavkem na zrušení středečního stánkového prodeje. Pověřuje 
tajemníka vyřízením petice a souladu s tímto rozhodnutím.

 −  RM schvaluje umístění odkládací schránky pro doručovatele České pošty na p. p. č. 1729 na sídli-
šti Podlesí. Montáž bude provedena na náklady České pošty s. p. po předchozí dohodě s ředitelem 
TS Hodkovice.

 −  RM souhlasí s žádostí o krátkodobou uzavírkou silnice III/2784 a náhradní objízdnou trasou 
dne 22. 9. 2012 mezi 8:00 a 17:00 hod. z důvodu konání V. ročníku závodu automobilů do vrchu, 
kterou podal pan Eduard Patera. Pořadatel musí splnit všechny podmínky dané RM.

 −  RM souhlasí se zapůjčením pozemku p. p. č. 160 v k. ú. Radoňovice pro skautskou akci v termínu 
1. – 3. 6. 2012. Žadatel provede na své náklady údržbu zeleně.

 −  RM projednala žádost ředitelky MŠ a doporučuje v letošním roce provést malování MŠ.
 −  RM schvaluje podání žádosti na KHS Liberec ve věci zvýšení kapacity MŠ. Předpokládané nákla-

dy na požadované úpravy ve výši 400.000 Kč budou předloženy ZM v rámci rozpočtové změny.
 −  RM schvaluje přijetí účelového daru ve výši 2.000 Kč pro MŠ Hodkovice od spol. Stavební mate-

riál Hodkovice s. r. o.
 −  RM projednala informaci o poskytnutí finanční dotace z grantového programu G11 na akci Hod-

kovické městské slavnosti ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smluv.
 −  RM souhlasí s výměnou okna v bytě č. 27, Podlesí 622. Okno bude vyměněno na vlastní náklady 

žadatelky paní T. S., které budou postupně umořeny z nájemného.
 −  RM schvaluje převod nájemní smlouvy na byt č. 2, č. p. 391 z manželů M. a M. M. na pana M. M.
 −  RM souhlasí s návrhem na přidělení bytu č. 1 v DPS  paní J. P, bytem Hodkovice n. M. Náhradníci 

na obsazení tohoto bytu jsou paní M. H., bytem Levousy a pan M. D., bytem Jenišovice.
 −  RM bere na vědomí informaci Okresního soudu Liberec, že řízení o dědictví pana O. M. bylo 

zastaveno bez majetku.
 −  RM bere na vědomí oznámení pana Milana Fišera o ukončení jeho činnosti v městském kině 
v Hodkovicích k 30. 6. 2012.

 −  RM projednala žádost, zda má být obsazen volný byt v č. p. 391. S ohledem na prodej nemovitosti 
RM rozhodla, že uvolněné byty se již nebudou obsazovat.

Městský úřad informuje



4 Kulturní kalendář

Pokračování na straně 5

Informace z 12. zasedání rady města 13. 6. 2012
 −  RM projednala žádost pana K. K., bytem Hodkovice n. M. o pronájem části pozemku 
p. p. č. 2112. RM pronájem schvaluje a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

 −  RM projednala žádost o uzavření nájemní smlouvy k umístění bankomatu ČSOB v přízemní 
chodbě budovy radnice. RM souhlasí s umístěním bankomatu v přístavku za radnicí v pro-
storu dnešního vchodu.

 −  RM souhlasí se zřízením věcného břemena dle žádosti manželů Z.a F. V., bytem Hodkovice 
na pozemku p. p. č. 83 v k. ú. Radoňovice pro umístění kanalizační přípojky. 

 −  RM nesouhlasí s prodejem části pozemku p. p. č. 331 v k. ú. Záskalí. Žádost podala paní A. M., 
bytem Hodkovice. RM předkládá věc k rozhodnutí ZM.

 −  RM souhlasí s návrhem OZV 2/2012 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je 
zakázáno provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. RM předkládá věc 
k rozhodnutí ZM.

 −  RM schvaluje změnu snížení počtu pracovníků MěÚ na 12 a schvaluje změnu organizační-
ho řádu. RM pověřuje tajemníka realizací těchto změn.

 −  RM projednala žádost velitele SDH o navýšení rozpočtu pro rok 2012 o 159.520 Kč a předává 
věc finančnímu výboru.

 −  RM provedla výběrové řízení na zhotovitele dokumentace na změnu č. 5 ÚPNSÚ města Hod-
kovice n. M. Jako zpracovatel změny byl vybrán Ing. arch. Miloslav Štěpánek, bytem Liberec 
za cenu 45.600 Kč

 −  RM schvaluje návrh na jmenování zastupujících opatrovníků. Konkrétního zastupujícího 
opatrovníka po projednání stanoví tajemník MěÚ.

 −  RM bere na vědomí požadavky požárního technika pro připravované rozšíření kapacity MŠ. 
Požadavky budou realizovány v průběhu rekonstrukce.

 −  RM souhlasí s výměnou dvou oken v bytě č. 21, Podlesí 622. Okna budou vyměněna na vlast-
ní náklady žadatelky paní P. Ch., které budou postupně umořeny z nájemného.

 −  RM bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2011. Zpráva bude 
předložena zastupitelstvu města.

 −  RM bere na vědomí závěrečný účet hospodaření města za rok 2012 a předkládá materiál ZM.
 −  RM bere na vědomí návrhy na změnu vytápění budovy radnice a č. p. 217. Návrh předložil 
pan Vítězslav Čepelka, Liberec, IČ 62767968 a pan Aleš Zalabák, jednatel Teplo Hodkovice 
n. M.

 −  RM provedla výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci ko-
telny v budově č. p. 217. RM pověřuje zpracováním projektové dokumentace společnost KO-
PRIN s. r. o., Praha, IČ 45797030 za cenu 30.000 Kč.

 −  RM souhlasí s umístěním sídla spol. Lékárna Hodkovice s. r. o. na adrese nám. T. G. Masary-
ka 213, Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal PharmDr. Jan Šámal, Liberec.

 −  RM projednala žádost ředitele TS Hodkovice ve věci odstranění torz branek na hřišti v Jílo-
vém a pověřuje starostu jednáním a majiteli.

Městský úřad informuje
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Městský úřad informuje – pokračování ze strany 4

 −  RM projednala žádost manželů P. a J. V., Hodkovice o příspěvek na rekonstrukci koupelny. 
RM požaduje předložit položkový rozpočet rekonstrukce včetně vybavení, které by mělo 
město hradit.

 −  RM projednala žádost nájemníků městského domu č. p. 202, ul. Pražská o nová vjezdová vra-
ta do dvora. RM doporučuje zařadit výměnu vrat do plánu oprav TS Hodkovice v roce 2013.

 −  RM schvaluje závazek provádět údržbu zdi u domu č. p. 49, ul. Liberecká a úklid chodníku 
v zimním období s tím, že vlastníci nebudou požadovat úhradu za užívání zdi pro potřeby 
umístění vitrín organizací, činných ve městě.

 −  RM bere na vědomí Závěrečné vyhodnocení akce – cisternová automobilová stříkačka. Rea-
lizace akce proběhla za dodržení stanovených závazných limitů, parametrů a bilance potřeb 
a zdrojů.

 −  RM schvaluje vyhlášení ředitelského volna na dny 28. a 29. 6. 2012 v ZŠ Hodkovice.

Úplné znění usnesení RM najdete na www.hodkovicenm.cz 
Zapsala Markéta Khauerová - místostarostka

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
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Informace ze ZŠ T. G. Masaryka 
v Hodkovicích nad Mohelkou

Od října 2012 bude v Základní škole probíhat 
kurz anglického jazyka pro začátečníky nebo mírně pokročilé.

Přihlásit se můžete v září v ZŠ na TČ:  731 159 462  
nebo e-mailem na adrese kolomaznikova@zshodkovice.cz.

Lektorem kurzu je Mgr. Alena Banghová. 

Cena celoročního kurzu (60 hodin) je 2 500 Kč.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012 – 2013 JE 3. ZÁŘÍ 2012

Prvňáčci budou přivítáni na radnici MěÚ Hodkovice nad Mohelkou v 8:00 hodin.

Žáci druhé – deváté třídy se sejdou v 9:00 před školou T. G. Masaryka Hodkovice 
nad Mohelkou.

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic připravuje 

na 15. září 2012 již tradiční 

„CESTU ZA POZNÁNÍM NAŠEHO MĚSTA“. 

Cesta bude mít start u školy, ukončení bude ve Skalním údolí. 

Podrobný program uveřejníme v zářijovém Kulturním kalendáři, včas bude infor-
mace v městském rozhlase a na vývěskách.

Počítáme i s účastí maminek s dětmi, trasa bude vhodná i pro kočárky.  

Spolupracovat budeme letos na této akci i s Motýlkem, pomohou také skauti a ško-
la. Snad bude i dobré počasí.

Budeme se těšit na Vaši účast!



7Kulturní kalendář 7

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Samoobsluha potravin a večerka  
na sídlišti Podlesí č. p. 561

Palivové dřevo délky 33 cm
Srovnané na paletě 1 m × 1 m × 1 m

Od 1320 Kč včetně DPH 14%

PRODEJNA v Rychnově u Jablonce nad Nisou
Nádražní 858

KONTAKT: 607 525 870

Nabízí všem svým zákazníkům

– služby v nově otevřených a větších prostorách
– bohatý sortiment nabízeného zboží
– otevřeno je sedm dní v týdnu od 7 hod. do 20 hod.
– každý měsíc máme akci na vybrané druhy zboží a jejich slevy

Doufáme, že se stanete i Vy našimi pravidelnými zákazníky. 
Navštivte naši prodejnu! Rádi Vás přivítáme!

Thiep Tran Quoc, Pražská 45/1a, Liberec
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Hodkovice – Záskalí – Javorník, Obří sud – Rašovka, rozhledna – U Šámalů 
– chata Pláně pod Ještědem – Ještěd. Celkem 15,5 km. Sestup k  tramvaji do 
Horního Hanychova 4 km.

Tip na výlet – Ještědská hřebenovka
Po hřebeni z Hodkovic až na Ještěd

Poměrně náročný výlet se značným pře-
výšením zahájíme na hodkovickém nádraží 
ČD. Červeně značená cesta vede zpočátku 
údolím Mohelky, avšak brzy začne stoupat 
do obce Záskalí. Někdejší „pražskou“ silnici 
překročíme v jejím nejvyšším bodu a pokra-
čujeme dál na vrchol Javorníku. Do požáru 
v roce 1974 tady stála populární výletní re-
staurace Obří sud. 

V loňském roce byla dokončena stavba 
nového Obřího sudu, restaurace a penzionu, 
který byl slavnostně otevřen 1. října 2011. 
I nový „sud“ se velmi rychle stal vyhledáva-
ným místem.

Z Javorníku nás nyní budou až na Ještěd 
provázet modré značky. Po krátkém lesním 
úseku se před námi otevřou výhledy na 
Ještědský hřbet a Libereckou kotlinu s Jizer-
skými horami. 

Cestou k Javornické kapli z roku 1842 
mineme nové lyžařské středisko. Na své 
si zde ale přijdeme nejen v zimě. Svézt se 
můžeme letní bobovou dráhou (délka 1100 
m) a návrat zpátky na kopec nám usnadní 
čtyřsedačková lanová dráha (800 m). Areál 
byl otevřen v roce 2010.

V obci Rašovka, v místě, kde prochází 
přes Ještědský hřbet silnice spojující Libe-
recko a Podještědí, stojí za návštěvu roz-
hledna V Trnčí. Společně s restaurací byla 
otevřena v roce 2006. Další úsek cesty tvoří 
Rašovský a Hlubocký hřeben. Po první čás-
ti dojdeme nejprve k restauraci U Šámalů 
a poté k chatě KČT Pláně pod Ještědem. 

Vpravo při cestě si můžeme všimnout 
Památníku tábora lidu, který připomí-

ná velkou česko-německou demonstraci  
z roku 1870. 

Od chaty Pláně pak cesta stoupá přes 
Černý vrch (vpravo lyžařský areál, lanovky) 
a kolem pohostinství Ještědka dojdeme po 
silnici až na vrchol Ještědu. Odměnou za 
podstoupenou námahu nám budou pěkné 
výhledy na mnoha místech našeho výletu.

Rozhodneme-li se pro pěší sestup 
k tramvaji v Horním Hanychově, můžeme 
pokračovat po modrých značkách. Cestu si 
tím prodloužíme o další 4 kilometry.

Autor textu a fotografie: Otokar Simm
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Vážení čtenáři a uživatelé,

prázdniny a dovolené máme na dosah a všichni pevně věříme, že nás nezklame 
počasí a budeme si užívat letní teploty právě v době našeho volna. I přesto si 
vám dovoluji nabídnout knižní novinky z knihovny čistě jenom pro případ, že 
by se počasí poněkud vymykalo vašim představám.

Informace z městské knihovny  
Léto s knihou

Pro naše nejmenší čtenáře, kteří budou 
trávit léto u babičky, nabídneme klasické 
i moderní dětské pohádky, říkanky a há-
danky. Pro děti, které umí číst samy, jsme 
připravili další pokračování knih o Upířích 
ségrách, Deníky malého poseroutky a nové 
detektivní příběhy od oblíbeného autora 
Thomase Breziny. Náročnějším čtenářům 
se jistě zalíbí zbrusu nová Encyklopedie pří-
rody vybavená velkými barevnými fotogra-
fiemi. Těm, kdo dávají přednost komiksům, 
nabízíme nové knihy kamarádů Čtyřlístku 
a děvčatům  románky pro letní lenošení 
u vody. Studentům připomínáme, že dopo-
ručené knihy k maturitám se čtou snáze 
v létě než ve stresu na jaře!!!

Dospělé čtenáře bych ráda upozornila na 
novou fotografickou knihu MUDr. Zdeňka 
Jodase – Okres českodubský Josefa Škody. 
Publikace zahrnuje dobové fotografie, ukáz-
ky z kronik a místopis obcí nejen kolem Čes-
kého Dubu, ale také v okolí Hodkovic. Další 
výpravnou novinkou je opět fotografická 
publikace autora Jaroslava Zemana - Libe-
rec – urbanismus, architektura, industriál, 
pomníky, objekty a památky.

Pro pány nabízíme v novinkách pro letoš-
ní léto nové knihy oblíbených detektivních 
autorů – Jonathana Kellermana, Jamese 
Pattersona, Johna Lutze a Fredericka Forsy-
tha. Pro dámy, které rovněž dávájí přednost 

napětí a dobrodružství, máme připraveny 
nové knihy jejich nejoblíbenějších autorek 
tohoto žánru - Nory Robertsové, Tam Hoa-
gové nebo Mary Higgins Clarkové. Nechybí 
samozřejmě nové historické romány a ro-
mány pro ženy nebo z lékařského prostře-
dí - např. nová kniha Věry Řeháčkové, Hany 
Whitton, Kena McClura, Vlasty Svobodové 
nebo oblíbené autorky humoristických pří-
běhů Marcely Mlynářové.

Chatařům a chalupářům připomínáme, že 
si mohou knihy v knihovně půjčovat jed-
norázově nebo na zlevněnou půlroční legi-
timaci. Všechny knižní novinky naleznete  
na odkazu on line katalogu na webových 
stránkách knihovny. Knihovna bude ote-
vřena celé léto beze změn a proto můžete 
pochopitelně využívat i internet.

Ještě dovolte uvést několik citátů:

Lidé se dělí v podstatě na dva druhy čtenářů; 
na ty, kteří čtou detektivky a na ty, kteří se 
k tomu nepřiznávají.

Romano Guardini

Jsou dva druhy knih; jedny zkrášlují život, 
druhé byt.

xy

 

Pokračování na straně 11
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„DRAMAŤÁK“
HODKOVICKÁ  HÁĎATA FOTÍ HODKOVICE I SEBE

Literatura je nezastupitelná. Televizorem al-
maru nepodložíš.

xy

Zde otevírají mrtví živým oči.
Nadpis nad knihovnou v Murcii

Čtenář, který usne nad vypůjčenou knihou, 
se dopouští zneuctění autora a může být po-
trestán pokutou až do výše 10 liber.

Z knihovního řádu veřejné knihovny v anglic-
kém Realingu

Přejeme všem krásné a pohodové léto s kni-
hou z naší knihovny!

Výpůjční doba:
pondělí:  9 – 11, 12 – 17 hodin

středa:  9 – 11, 12 – 18 hodin

čtvrtek:  9 – 11, 12 – 15 hodin

tel.: 482 725 796,

e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
OD 2. ČERVENCE DO 6. ČERVENCE!

Hana Vaňková
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       Projekt podpořilo 

.  

Rodinný klub Motýlek, o.s. 
Sokolská 412 

463 42  Hodkovice nad Mohelkou 
e-mail: klubmotylek@seznam.cz 
www.klubmotylek.estranky.cz 

V rámci projektu Mezigenerační komunikace 

Máte pocit, že Vaše město by si zasloužilo vlastní portrét a zároveň máte chuť ho zachytit 
na svých snímcích?  

Víte, na kterém domě kreslí ranní slunce nejkrásnější ornamenty? Ve kterém parku jsou 
dlouhé odpolední stíny nejdramatičtější? V které městské části najdete nejtajemnější uličky?  

Pojďte s námi ukázat Vaše město pohledem, který znají jen místní a zasvěcení!  

Nezáleží na kvalitě Vašeho vybavení ani délce zkušeností. Chceme dokázat, že i s malým fotoaparátem 

se dají dělat velké fotky výstavní kvality.  

V y h l a š u j e   f o t o g r a f i c k o u   s o u t ě ž 

MĚSTA 

T   V   Á   Ř  
A 

Š 
E 

H 
O 

PODMÍNKY ÚČASTI: soutěže se může zúčastnit každý, kdo zašle své fotografie na mail : 

fotohodkovice@seznam.cz 
Maximální počet fotek: 5                   Formát fotografií: jakýkoliv, nejlépe RAW nebo JPG 

Nezáleží na kvalitě Vašeho vybavení ani délce zkušeností. Chceme dokázat, že i s malým fotoaparátem 

Z došlých snímků porota vybere 30 nejlepších. Ty budou vystaveny na 3 putovních výstavách – v  DPS, ve škole 
a na Radnici. Návštěvníci výstav pak sami vyberou  5 vítězných fotografií, jejichž autoři získají zajímavé ceny. 

Hlasovat bude moci každý jen jednou, ale zato na všech třech místech. 
 

Vyhlášení výsledků proběhne na Radnici. 
 

Nebyla Vaše fotografie vybrána? Nezoufejte. Všechny došlé snímky bude možné zhlédnout na webových 
stránkách města a to po celou dobu výstavy. 
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PROVOZ RK Motýlek  O PRÁZDNINÁCH
(2. 7. – 31. 8. 2012)

Pondělí	 19:00	–	20:00	 ZUMBA	fit	–	informace na tel. 608 034 457
  Lektorka: Eva Šorejsová, cena: 40 Kč

Úterý	 10:00	–	10:45	 cvičení	kojenců	od	3	měsíců

	 11:00	–	11:45	 cvičení	batolat
  Lektorka: Věra Trejbalová, cena: 50 Kč
  Informace na tel. 602 119 787

Středa	 09:00	–	11:00	 volná	herna
  (pouze při nepříznivém počasí)
   jinak výlety po okolí – info přes facebook, 

nebo na tel. 737 303 722

OZNÁMENÍ:
HLEDÁME	DOBROVOLNÍKA	PRO	PRÁCI	SE	ŠKOLNÍMI	DĚTMI	 

–	ZAMĚŘENÍ	PING-PONG	– 
Podmínka:	minimálně	18	let,	zahájení	září	2012,	info	na	tel.	737 303 722

Přejeme všem krásné a pohodové léto a v září se budeme opět těšit na společné 
zážitky. Všem sponzorům velmi děkujeme za podporu.

Tým RK Motýlek

Aktuality a případné změny najdete na našich stránkách www.klubmotylek.estranky.cz
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Tipsport arena v Liberci
Jeronýmova 570/22 • Liberec 7 

PROGRAM AKCÍ PROGRAM 2012

800

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

European Trophy 2012
14. 8. - 13. 11. 2012
Po premiérové účasti v minulém ročníku budou liberečtí Bílí Tygři opět bojovat o zisk
trofeje v mezinárodním turnaji. Spolu s Pardubicemi jsou nasazeni do východní divize.
V domácím prostředí budou hostit švýcarský či dva švédské celky.

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.

Karel Gott - turné 2012
3. 11. 2012 19.00 hod.
Nejúspěšnější český zpěvák všech dob vyráží na šestnáctikoncertní turné po Česku
a Slovensku. Po dvou letech se opět představí v liberecké Tipsport areně. Naposledy
zde zazpíval na podzim roku 2010 s další velkou osobností české hudby, Evou Urbanovou.

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
14. a 28. 7., 11. a 25. 8. 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.

Ivan Mládek
25. 10. 2012 19.00 hod.
Ivan Mládek, český hráč na bendžo, zpěvák, bavič, textař, skladatel, komik, kreslíř, humorista 
a vynálezce se připravuje na podzimní turné se svou kapelou Banjo Band. Turné si nadělil 
ke svým sedmdesátým narozeninám, které oslavil letos v únoru.

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.

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. 
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Česká škola

FOTOGRAFIE – DŘÍVE A NYNÍ

Dobové veřejné osvětlení Liberecká ul.

Jelikož jsme neobdrželi žádné jiné fotografie k  naší výzvě, která byla vypsaná 
v  minulém Kulturním kalendáři, než od paní Jany Banghové, zveřejníme tyto 
v tomto letní čísle.

Odměnou pro paní Janu Banghovou bude do konce roku 2012 Kulturní kalendář 
zdarma, který si může každý měsíc vyzvednout na radnici MěÚ v  Hodkovicích 
nad Mohelkou.

Blahopřejeme.
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Hiřmanova vila

Kaple na Kalvárii

Kotkovi
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Nový pivovar

Pohled na kostel

Pražská ulice
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Radnice, restaurace Na Nádraží, nádraží

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

Papírnictví – Alena Th omasová
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

Policie Hodkovice nad Mohelkou 
Informace pro občany:

Nebuďte laxní a neteční ke svému okolí. V případě, že zjistíte podezřelé jednání, obrať-
te 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 může-
te posílat i faxem na číslo:  485 145 170. 
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Na staré fotce je zachycen historický okamžik – přelet vzducholodi Graf Zeppelin 
nad Hodkovicemi v srpnu r. 1930. Fotka je to vzácná, protože tato vzducholoď přes 
naši republiku příliš nelétala a na pořízení fotografie měl hodkovický fotograf 
Leopold Jerie jen pár okamžiků.

Přelet vzducholodi

Ale pojďme to vzít pěkně popořadě, tak jak to 
popisuje dobový tisk a kroniky. Z nich se doví-
dáme následující: V pondělí 25. 8. 1930 ve tři 
čtvrtě na 11. hod. dopoledne přeletěla řiditelná 
vzducholoď „Graf Zeppelin“ Liberec. Ohromný 
stříbrošedý kolos doutníkového tvaru plul ma-
jestátně nízko nad městem směrem od Žitavy 
k Turnovu a odtud zahnul doprava k Praze. 
Vzducholoď vyletěla v pondělí ráno ze svého 
přístavu ve Friedrichshafenu (u Bodamského 
jezera) a vyletěla vzdušnou trať z Berlína přes 
Kralovec (dnes ruský Kaliningrad), Žitavu, 
Liberec, Prahu, Plzeň a Řezno zpět do svého 
přístavu, kam přiletěla bez nehody ve 4.36 
hod. odpoledne. Let tohoto vzdušného kolosu 
poskytl za krásného počasí vzácnou podívanou 
a sledován byl všude s ohromným zájmem.

Na liberecký článek navazuje kronika obce 
Jeřmanice: V pondělí dne 25. srpna kolem 11 ho-
diny dopoledne viděla naše oblast prvně vzdu-
choloď Zeppelin. Při překrásném počasí přiletěl 
stříbrný obr přes Císařský kámen a ztratil se 
přes Hodkovice.

Kronika města Hodkovice dále uvádí:
25. 8. 1930 pondělí

Dnes se na periferii oblasti naší obce obje-
vila vzducholoď „Zeppelin L127“ letící ze Žitavy 
přes Liberec a Prahu do Friedrichshafenu.

Událost, která vzrušila všechny obyvatele 
našeho městečka a změnila jinak tak poklidný 
obraz jeho ulic. Majestátně plul vzdušný křiž-
ník s cestujícími v nepatrné vzdálenosti od 
města od severu k jihu, sledován tisíci očí, když 
jim bohužel příliš rychle zmizel k jihu. K poled-
nímu ohlásilo rádio, že už přistál v Praze. Zdejší 

fotograf Jerie stihl ještě udělat několik snímků 
dopravního prostředku, o jehož objevení v na-
šem kraji nebyly předem zpraveny úřady ani 
soukromé osoby, takže nebylo možno včas to 
oznámit a pozorovat. Ze zápisu vyznívá určité 
zklamání o neinformování obyvatel o přeletu 
vzducholodi nad městem a možnosti vidět vše 
na vlastní oči. 

Proto v neděli 5. 10. 1930 vyjelo mnoho zdej-
ších obyvatel vlakem nebo autem do Zhořelce, 
aby se podívali na přistání Zeppelinu.

A ještě jednou z kroniky:
24. 10. 1930 pátek

Dnes v poledne přeletěl naše městečko ba-
lón s posádkou, kterážto neobyčejná událost 
vylákala mnoho lidí na ulice a silnice.

V článku je zmiňován fotograf Leopold 
Jerie, který pořídil foto z přeletu vzducholodi. 
Na snímku je zachycen i dům č. p. 189 v dnešní 
Pražské ulici, kde měl svůj fotoateliér (vlevo 
uprostřed). Tento dům již nestojí. Jestli se pan 
Jerie dozvěděl o přeletu předem třeba z Liberce 
nebo vyběhl na poslední chvíli, se už asi nedo-
zvíme. Na pořízení několika snímků měl velmi 
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málo času. Při cestovní rychlosti 100 – 110 
km/h, tj. 35 m/sec by se vzducholoď ve výřezu 
Pražské ulice ztratila za pár okamžiků.

Tolik tedy o vzduchoplavbě nad Hodkovicemi.

Ještě několik zajímavostí o vzducholodi Zeppelin.
LZ127 Graf Zeppelin byla nejúspěšnější 

vzducholodí z celé éry těchto strojů. Byla po-
jmenována po slavném staviteli vzducholodí 
hraběti Ferdinandu von Zeppelinovi. Označení 
Zeppelinů – LZ 1-131 (Luftschiff Zeppelin 
1-131) byl tovární způsob klasifikace, který se 
používal až do ukončení výroby vzducholodí 
v Německu na počátku 2. světové války.

Během 10 let úspěšného provozu LZ 127 
uskutečnil tento 237 metrů dlouhý vzdušný 
koráb na 590 letů, nalétal přes půldruhého mi-

lionu kilometrů, přepravil 18 000 cestujících 
a 78 tun pošty.

Do historie se zapsal také prvním letem ko-
lem světa s pasažéry na palubě a výpravou do 
Antarktidy.

Soumrak vzducholodí nastal po zkáze 
LZ129 Hindenburg v roce 1937. Na základě 
této události ukončila LZ127 Graf Zeppelin lety 
s cestujícími a byla dána do muzea. Na začátku 
2. svět. války v roce 1940 byly všechny zbýva-
jící vzducholodě na příkaz velitele Luftwaffe 
Hermana Göringa sešrotovány a materiál byl 
použit na výrobu letadel.

Výroba těchto vzducholodí již nebyla obno-
vena.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

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

Dne 1. 1. 1919 byla svolána valná hromada, 
starostou byl zvolen br. Kapras, náměstkem br. 
Václav Hanzl, do výboru byli zvoleni Josef Beran, 
A. Maruška, Jos. Čížek, Fr. Bulíř, Fr. Zoubek, 
Němec, Václav Lang, Fr. Pfeifer, Václav Machek, 
Josef Nejedlo, Václav Jágr, Jan Jíra, Ant. Beran 
a Třešňák. Pro revize účtů bři. Jos. Železný, 
Vilém Jiroš a Josef Kvapil. Jednatelem byl Fr. 
Zoubek, pokladníkem Jos. Čížek, náčelníkem F. 
Němec, místonáčelníkem br. Jágr a hosp. správ-
cem Jos. Nejedlo. 25. 1. byl konán ples v České 
Besedě. 11. 5. byla akademie za účasti bratří a se-
ster z Českého Dubu. Ve středu dne 4. 6. zahy-
nul ministr vojenství Milan Rastislav Štefanik. 
Dne 31. 8. byla uspořádána národní slavnost. Po 
vpádu Maďarů na Slovensko v červenci 1919 do-
šlo k ustanovení praporů „ Stráže svobody“, které 
spolu s naší m vojskem bránili celistvost repub-

liky. „Moje osobní poznámka: Byl tam povolán 
i můj děda, Václav Zajíček, nar. 1890.“ 16. 9. byla 
zřízena česká měšťanská škola. Tak se konečně 
v samostatném státě podařilo to, co chtěli po celá 
desetiletí Češi v Hodkovicích. Prvním ředitelem 
školy byl jmenován br. Antonín Boháč. 

6. 1. 1920 na valné hromadě byl zvolen sta-
rostou jednoty sokolské br. Josef Beran, jeho 
náměstkem Václav Lang a náčelníkem br. Karel 
Knížek, který se vrátil z války jako ruský legi-
onář, náčelnicí sestra Pfeifrová, místonáčel-
nicí M. Fantová, do výboru dále zvoleni Josef 
Nejedlo, Marie Železná, Antonín Boháč, Josef 
Čížek, Antonín Beran, Marie Plechatá, Josef 
Kapras, Jan Staněk, Adam Florián, a Bohumil 
Čížek. Jednatelem byl Ant. Beran, pokladní-

Pokračování z minulého čísla

Pokračování na straně 22
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kem Čížek. 27. 5. došlo ke konání prezidentské 
volby, prezidentem byl opět zvolen T. G. Masaryk. 
Vrcholnou akcí tohoto roku byl VII. všesokolský 
sjezd, pořádaný v Praze ve dnech 27. – 29. června. 
V červenci 1920 byla ustavena DTJ (Dělnická 
tělovýchovná jednota), která požádala jednotu 
Sokola o uvolnění některých dní pro svoje cvi-
čení v České Besedě a o zapůjčení nářadí. 1. 8. 
jednala jednota o této žádosti, pro bylo 24 br., 8 
bylo proti. V tomto roce se v jednotě rozhodlo 
o pokusu stavby vlastní tělocvičny.

V roce 1921 byl starostou jednoty zvolen 
br. František Bulíř, jeho náměstkem br. Josef 
Řehák, náčelníkem br. Knížek, místonáčel-
níkem br. Tejnský, náčelnicí sestra Pfeifrová, 
místonáčelnicí Fantová. Do výboru zvoleni 
Josef Beran, Václav Lang, Josef Čížek, Čeněk 
Pírko, František Zoubek, Augustin Maruška, 
František Pfeifer a Alois Bobek. Náhradníky 
Marie Železná, Marie Plechatá, Josef Železný 
a Václav Machek. 22. 1. byly pořádány sokolské 
šibřinky s obrovskou účastí. Ve výborové schůzi 
dne 3. 2. byl br. Knížkem podán návrh na zří-
zení pobočky v Petrašovicích, návrh byl přijat 
a v Petrašovicích se ihned přihlásilo 20 členů, 
starostou byl zvolen br. Jan Hrdlička, řídící učitel, 
jednatelem br. Jan Jíra z Kohoutovic. Místnost 
k cvičení propůjčila pí. Hlavatá. Dne 6. 3. byla 
v Hodkovicích na počest narozenin presidenta 
Masaryka pořádána tělocvičná akademie. 24. 
července byla uspořádána slavnost, při které 
turnovská jednota, nová ochranitelka naší jed-
noty v Hodkovicích, předala naší jednotě sokol-
ský prapor. 28. října byl uspořádán tábor lidu, 
s hudbou od hostince br. Čížka šel průvod na 
náměstí. Správce České Besedy se rozhodl pro-
dat tuto budovu. Požadoval 200.000 Kč, to Sokol 
nemohl sehnat ani poté, co rohozecký pivovar 
slíbil dar 100.000 Kč a záložna 60.000 Kč. Školní 
inspektor Květoslav Lang slíbil, že poté, co bude 
ve školní budově zřízena tělocvična, bude ji moci 
Sokol využívat. V roce 1921 bylo provedeno sčí-
tání lidu, v Hodkovicích bylo 926 Čechů, 1655 
Němců a 1 Polák, celkem 2581 obyvatel.

V roce 1922 jsou na závadu činnosti Sokola 
rozhárané poměry v České Besedě, jednota 
Sokol odchází k br. Hnízdilovi do Jílového. 25. 6. 
bylo v Hodkovicích pořádáno okrskové cvičení. 
V tomto roce byl založen dramaticko-hudební 
spolek „Jirásek“, jehož pojmenování bylo po 
vlastnoručně napsaném souhlasu Aloise Jiráska. 
Tvůrcem a duší tohoto spolku byl br. Jan Janecký, 
učitel a ruský legionář, výborný muzikant a zpě-
vák.

Dne 5. 1. 1923 byl spáchán na ministra fi-
nancí Aloise Rašína atentát. Ministr zranění 
podlehl. 25. 2. bylo sehráno divadelní předsta-
vení „Její pastorkyně“. V únoru zrušilo župní 
předsednictvo odbočku v Petrašovicích. 4. 3. 
uspořádal Sokol z Hodkovic tělocvičnou akade-
mii v Turnově. 13. 5. zemřela manželka pana 
prezidenta Charley Masaryková, pohřbena byla 
v Lánech. 3. 6. byl uspořádán výlet do Vratislavic. 
8. 7. se slavilo 25. výročí trvání tělocvičné jed-
noty místním cvičením. Mohutný průvod v čele 
s jízdním odborem jednoty turnovské se seřadil 
u hospody u Hnízdilů, sešikoval se před radnicí, 
kde všechny pozdravil br. František Košek. Po 
proslovu se průvod odebral na zahradu br. Čížka 
a následovala veřejná cvičení.

V roce 1924 byla konána 6. 1. valná hromada, 
starostou byl zvolen br. Kameník, I. náměstkem 
br. J. Beran, II. náměstkem br. J. Řehák, náčel-
níkem br. O. Tejnský, místonáčelníkem br. Fr. 
Burda, náčelnicí Machková, místonáčelnicí ses-
tra Milada Beranová. Do výboru zvoleni bratři 
a sestry Jůza, Bulíř, Malický, Fantová, Hanzl, 
Pírko, Knížek, Plechatá, Mrkvička, Machek, 
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Janecký a Fanta, jeho zástupcem V. Jágr, hos-
podářským správcem Ant. Beran. Jednatelem 
byl zvolen učitel br. Jůza, jeho zástupcem Čeněk 
Pírko, zapisovatelem J. Fanta, pokladníkem 
Vilém Malický, matrikářem J. Beran, archivá-
řem Josef Řehák. Místo šibřinek byl 2. 2. uspo-
řádán ples. 12. 4. byla konána tělocvičná akade-
mie v Turnově. 25. 5. byl uspořádán sjezd župy 
legionářů z Mladoboleslavska do Hodkovic a do 
Jílového, na oslavu znárodnění dvora v Jílovém. 
Hlavní zásluha na uspořádání této manifes-
tace patří bratru Janeckému. Dne 22. 6. 1924 
byla uspořádána slavnost kladení základního 
kamene k nové české škole, sokolstvo se zúčast-
nilo v krojích. Pozemek, na kterém je nová česká 
škola byl zakoupen od p. Nichlera, bývalého ředi-
tele německé školy. Na části této parcely bylo zří-
zeno sokolské cvičiště. Župní a okrskové cvičení 
bylo ve Bzí a Horním Růžodole. 28. říjen byl na 
náměstí oslaven táborem lidu. 9. 11. sehráli bra-
tři a sestry z Daliměřic v Hodkovicích operetu „ 
Z českých mlýnů“, za vedení učitelů Petrnoška 
a Melicha. Dne 30. 11. uspořádal Sokol Turnov 
tělocvičnou akademii v Hodkovicích, účast byla 
malá. 8. 12. se konal VII. sjezd Č. O. S. v Praze.

V roce 1925 byl zvolen starostou br. J. Beran, 
prvním náměstkem br. Řehák, druhým Fr. Pfeifer. 
2. 2. si požádala jednota o koncesi na biograf, ne-
dostala povolení. Sokol podal odvolání a koncesi 
získal. To byl počátek biografu „Osvěty“. O jeho 
zřízení se nejvíce postaral učitel O. Tejnský. 21. 2. 
byla oslava šedesáti let br. Jos. Železného, který 
byl nazýván otcem české menšiny. 7. 3. byly 
uspořádány šibřinky s rázem „ V říši barev“. 
Účinkovala hudba z Jeníšovic. 22. 3. se konaly 
dva dudácké koncerty mistra R. Anděla. 4. 10. 
byl župní štafetový běh dorostu, naše jednota 
měla úsek od kapličky v Bohdánkově do hos-
tince p. Hnízdila, běželo 5 dorostenců a 8 doros-
tenek. Dne 27. 9. byla slavnostně otevřena nová 
škola, sokolstvo se otevření účastnilo v krojích. 
Ředitelem školy byl br. Kameník, učitelé br. Jůza, 
Al. Bobek, O. Tejnský, Jan Janecký, J. Burijánek, J. 
Štika a sestra Mil. Petrová.

V sobotu 9. 1. 1926 byly uspořádány sokol-
ské šibřinky, ráz „Z českých mlýnů“. VIII. všeso-
kolského sletu v Praze, konaného v posledních 

červnových dnech se zúčastnila i naše jednota. 
Na sletu bylo přítomno i sokolstvo jihoslovan-
ské, ruské a polské. Sletu se zúčastnila i čsl. ar-
máda, zacvičila prostná s puškou, dále armáda 
jihoslovanská s námořníky, důstojnickou školou 
a pěchotou. 14.000 cvičenců cvičilo prostná, 
slet řídil náčelník Č. S. O. br. Jindra Vaníček. 
Vyvrcholením sletu byl 6. červenec, Prahou 
prošel průvod sokolstva a hostů. Průvod šel 
přes Vinohrady, Václavské náměstí a končil na 
Staroměstském náměstí u památníku Husa. 
U příležitosti VIII. sletu daroval T. G. Masaryk 
vlajku, na stuze je nápis T. G. Masaryk – sokol-
stvu.

8. ledna 1927 byl konán ples a 9. ledna valná 
hromada. Starostou byl zvolen br. Josef Beran, 
I. náměstkem br. Jaromír Zajíček, II. náměstek 
V. Jágr, náčelníkem br. Chour, místonáčelníkem 
Knížek, náčelnicí sestra Jelena Müllerová, místo-
náčelnicí Knížková a vzdělavatel Alois Bobek. Do 
výboru zvoleni Jůza, Kameník, Nochan, Malický, 
Fanta, Pírko, Mrňák, Petrová, náhradníky Kellar, 
Dostrašil, Bulíř a Konečný. Praporečníkem je 
Lang, hospodář Pírko, zástupcem župy J. Zajíček, 
matrikářem Jůza, který byl i jednatelem. 16. 
6. bylo v Radostíně na návsi sehráno divadlo 

„Lešetínský kovář“. Okrskového cvičení v Hrádku 
nad Nisou se z Hodkovic zúčastnilo 90 cvičenců. 
Práce na úpravě cvičiště za školou byly zahájeny 
v roce 1926, dokončeny v roce 1928. Práce řídil 
br. Pfeifer, hybnou silou byli br. Jůza a Zajíček. 
Pracovalo se v sobotu odpoledne a v neděli do-
poledne. Odpracováno bylo celkem 1741 hodin. 
Do biografického odboru byli zvoleni Kameník, 
Jůza, Pfeifer a Mrkvička.

V roce 1928 se oslavovalo 30. výročí založení 
jednoty v Hodkovicích a 10. výročí samostat-
nosti republiky. 21. 1. byl uspořádán sokolský 
ples. V posledních dnech měsíce května byla 
v rámci župy několik zájezdů na Slovensko, aby 
sokolská myšlenka byla propagována i v zemi, 
která 1000 let trpěla pod maďarským jařmem. 
Z naší jednoty se cesty zúčastnili Roubínek, 
Zajíček, K. Staněk, O. Pírko, Chour, Konečný, 
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Müllerová, Bártová, Dostrašilová, Plecháčová, 
Fantová, Beranová a Zajíčková. 8. 7. oslavila 
naše jednota 30 let svého trvání okrskovým 
cvičením na nově zřízeném cvičišti za školou. 
Biografický odbor zaznamenal ztrátu z provo-
zování biografu, odbor byl posílen o další členy, 
a to o Fořta, Berana J., Zajíčka a Hanzla. 28. 10. 
byla oslava 10. výročí vzniku republiky, na cvi-
čišti bylo vysázeno 32 lip svobody, večer byla 
slavnostní akademie v České Besedě. Pod kořeny 
těchto stromů dávali bratří láhve se spisy. 1. 12. 
1928 byl založen lyžařský odbor, jeho vedoucím 
byl zvolen br. Roubínek. 19. 8. byl uspořádán 
župní výlet do Č. Dubu.

5. 1. 1929 byl uspořádán taneční večírek 
místo tradičního plesu. Dle zprávy matrikáře 
čítá jednota 142 členů, mužů je 102 a žen 40. 
Změna ve výboru byla ve vzdělávacím a zábav-
ním odboru, vedením byl pověřen br. Kvaček. 2. 
2. se lyžařských závodů ještědské župy zúčast-
nili i naši žáci, Hoření získal I. cenu a Florián 
III. cenu. 28. září se konala velká oslava na pa-
měť tisíciletého výročí smrti sv. Václava. 9. 6. 
bylo uspořádáno veřejné cvičení. Ve dnech 5 -7. 
července byl uspořádán zájezd do Plzně. Naši 
cvičenci cvičili po oba dny, ale nejvíce vzpomí-
nali na návštěvu „muzea“, tak to řekli sestrám. 
Ve skutečnosti navštívili sklepy světoznámého 
měšťanského pivovaru za vedení br. Čeňka Pírky 
a vesele holdovali pivu, které zde bylo podáváno 
sokolíkům zdarma. Župní slet se konal 4. 8. 
v Horním Růžodole. Od května do konce srpna 
nebylo možné využívat tělocvičnu, protože její 
podlaha byla zničena dřevomorkou. V roce 1929 

- 1930 byla obrovská zima, největší mráz byl 11. 
2. 1930 – 34 stupňů C. Byl nedostatek uhlí, škola 
byla zavřená od 18. - 28. 2. Ve vodovodech za-
mrzávala voda. Mnoho zvěře pohynulo hladem, 
zmrzlo i okrasné a ovocné stromoví.

Dne 1. 2. 1930 byl uspořádán ples. 19. 1. bylo 
sehráno divadlo „ Slečinka z bílého zámečku“, 
hlavní představitelkou byla sestra Kvačková, 
dále Dostrašilová, Čížková, Zajíček, Ant. Beran, 
O. Pírko, Beran J. a Opplt jako host. 6. 3., tedy 
v předvečer narozenin pana prezidenta byl uspo-

řádán lampiónový průvod, členstvo jednoty bylo 
v krojích, dále legionáři a hasiči. 9. 3. byl v hos-
tinci u Hnízdilů zábavný večírek. V květnu byl 
podniknut výlet na Valdštejn. 20. 7. byl župní 
výlet do Proseče pod Ještědem. 15. 6. pořádala 
bratrská jednota ve Frýdštejně místní veřejné 
cvičení, z Hodkovic se zúčastnilo 9 mužů, 7 do-
rostenců, 17 žáků, 4 ženy, 5 dorostenek a 6 žáky ,̌ 
všichni v krojích. 14. září byl uspořádán velký 
průvod městem Libercem, Němci protestovali 
proti skandování „Ať žije český Liberec“. 23. 11. 
pořádala jednota v Hodkovicích slavnostní aka-
demii v rámci oslav 100. výročí narozenin M. 
Tyrše. 25. 11. zemřel br. starosta jednoty Josef 
Beran. Pohřeb se konal 27. 11. , jednota byla 
v krojích, v čele smutečního průvody byl červe-
nobílý věnec s nápisem „Svému br. starostovi po-
slední zdar! Sokol Hodkovice“. 1. 12. bylo v celé 
republice provedeno sčítání lidu. Čechů bylo 
v Hodkovicích 966, Slováků 3, Slovinec 1, Rusíni 
2, Němců 1469, Židů 4 a 1 Maďar. Celkově bylo 
2446 osob, tedy úbytek o 135 osob ve srovnání 
s rokem 1920. Naše republika byla postižena 
velikou krizí a nezaměstnaností, nejvíce posti-
ženými je dělnictvo. Sokol organizuje sbírky pro 
nezaměstnané. 

K 1. 1. 1931 má jednota Sokol 135 členů, 96 
mužů a 39 žen. Do jiných jednot přestoupilo 
7 bratří a 4 sestry. Biografický odbor měl pří-
jmy 14.098,10 Kč, výdaje 16.366,55 Kč, ztráta 
2.268,45 Kč, br. Fořt ztrátu uhradil, aby Sokol ne-
ztratil koncesi, kterou by okamžitě získali Němci. 
7. 2. byl uspořádán ples v sále České Besedy.  
8. 2. byly konány lyžařské závody dorostu a žac-
tva na Pláních, první cenu získal v žácích 8-12 
let Randák z Hodkovic, 2km dlouhou trať ujel za 
7 minut. Ve skupině žáků 12-14 let byl na 4 km 
druhý Hoření v čase 12,40 min, Louda byl čtvrtý 
v čase 13,33 min., Bobek šestý v čase 13,45 min. 
Dorost závodil na 6 km, Laurin byl 16. O ma-
sopustu bylo sehráno divadlo „Pan biskup“. 14. 
června bylo konáno veřejné cvičení I. a II. okrsku 
župy Ještědské v Doubí. Zúčastnilo se ho 14 bra-
trů, 3 dorostenci, 36 žáků, 9 žen, 4 dorostenky 
a 21 žákyň. Členstvo šlo pěšky přes Javorník, 
bylo velké horko a všechny slunce spálilo. 12. 
července bylo odhalení pomníku K. Světlé ve 
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Světlé pod Ještědem, v krojích se ho zúčastnilo 9 
bratří, 1 dorostenec a 2 sestry. 3. 8. sehrálo druž-
stvo pro odbíjenou 3 zápasy, Hodkovice - Doubí, 
Hodkovice - Č. Dub a Hodkovice – Turnov. První 
dva zápasy prohráli naši v poměru 2:3 třetí 
v poměru 1:2. 28. října byl večírek na rozlouče-
nou s bratry, kteří nastupovali na vojnu, byli to 
Hnízdil, Moc, Jecha, Valeš a Mrkvička. Jednota 
přišla o 2 bratry, kteří zemřeli. Byli to Josef 
Železný, zemřel 12. března a br. Josef Staněk, 
který zemřel 27. června. Oběma byla posta-
vena k rakvím čestná stráž. 20. 9. byl svolán do 
Hodkovic „ Bund der Deutschen“. Němci provo-
kovali, chystali velikou slávu. Sjezd jim byl zaká-
zán, o dodržování zákazu pečovalo 80 četníků. 
Následkem byl silný odpor proti všemu českému, 
následoval bojkot českých obchodníků a čes-
kého zboží. Otevřena byla německá mlékárna 
a drogerie. Němci denně vylepovali plakáty 

„Deutschen kauft nur bei Deutschen!“ – Němci, 
kupujte jen u Němců! Češi začali na tyto výzvy 
agitovat, aby Češi nakupovali pouze u Čechů.

11. 1. 1932 zemřel starosta obce sokolské 
JUDr. Josef Schneiner. Byl to dobrý žák a spo-
lupracovník Mir. Tyrše. 24. 1. se konala valná 
hromada v Hodkovicích za řízení br. Jůzy. Br. J. 
Zajíček oznámil, že k 31. 12. 1931 bylo v jednotě 
145 členů, mužů bylo 97, žen 48. Biografický od-
díl oznámil, že se bude hrát i nadále a to pouze 
česky. Předsedou biografu byl zvolen Kameník, 
členové Jůza, Mrkvička, Pfeifer, J. Zajíček, St, 
Fišer, O. Pleštil, Fajfr, Rynda, Č. Pírko, V. Hanzl, 
J. Kvaček, V. Pecina a Beranová. Br. starosta Jůza 
požádal o dovolenou ve funkci na 6 měsíců, od-
chází na školení pokračovacích škol do Prahy. 
Zastupuje ho J. Zajíček. Jednota se snažila, aby 
co nejlépe vyšel i IX, všesokolský slet v Praze. 
Cvičenci, kteří mohli cvičit v Praze, museli cvičit 
na cvičení jak župním, tak i okrskovém. Veřejné 
cvičení naší župy se konalo v Jablonci 29. 5. 1932, 
cvičilo 11 mužů s prapory, 17 sester, 2 doros-
tenky, 33 žáků a 21 žákyň. Hlavní dny sletu 
byly 3 - 9. července. Za sletu byla několikrát pro-
vedena sletová scéna „Tyršův sen“, při ní účin-
kovalo několik tisíc sester a bratří. Na IX. sletu 
v Praze cvičili i z naší jednoty bratří – např. Jůza, 
Zajíček, Knížek, Bárta, Rynda, Kocourek, 13 

mladších bratří, Beran, Pírko, Rejman, Roubínek, 
Mrkvička, Jágr, 19 sester, Bártová, M+A, Bulířová, 
Hnízdilová, Partlová, Havelková, Dvořáková, 
Dostrašilová, Maternová, Laurinová, Paříková, 
Jechová, Šejdová, Plecháčová, aj) a 2 dorostenky 
Nejedlová a Janderová. V době krize nebylo jed-
noduché zajistit pro 40 účastníků účast na sletu. 
V tomto roce sokolská župa v Turnově postavila 
u sokolovny pomník M. Tyrše na paměť jeho 
100. narozenin. Z Hodkovic se zúčastnilo 15 bra-
tří a 3 sestry. 23. ledna byla masopustní vese-
lice. V březnu bylo sehráno divadlo „Co zavinila 
masopustní noc“. 28. 6. zemřel br. Kapras. 12. 6. 
byla podána žádost „Hackenkreuzlerů“ o uspořá-
dání slavnosti. Slavnost byla na zákrok němec-
kých poslanců povolena, účast byla nepatrná. 

V roce 1933 byla v naší republice velká 
krize, bylo u nás neuvěřitelně nezaměstnaných, 
v lednu jich bylo 810.000, na podzim klesl tento 
počet na 610.000 lidí. V Hodkovicích bylo 300 
nezaměstnaných, podporováni byli svými or-
ganizacemi a státem. 8. – 15. října byla v České 
Besedě uspořádána výstava ovoce, zeleniny a vý-
robků z medu. Masaryk vyhlásil, že lidé, kteří 
chtějí pracovat, musí práci dostat a vyhlásil 
program, že „Chtějí-li lidé pracovat, nesmějí pe-
níze zahálet!“. Do rozvoje zaměstnanosti a ve-
řejných zakázek bylo dáno státem mnoho peněz. 
19. února sehrál zábavný odbor Sokola frašku 
Pavla Rudolfa „Minulost pana rady“. Režie br. 
Novák, výprava br. Jůza a br. Ant. Beran. 83. 
narozeniny presidenta T. G. M. byly oslaveny 7. 3., 
proslov měl br. Kvaček a následně byl promítán 
film „Lešetínský kovář“. 2. července bylo pořá-
dáno veřejné cvičení. Cvičení se konalo na pa-
měť 35. trvání jednoty. 10. září uspořádal „Bund 
der Deutschen in Böhmen“ sjezd v Hodkovicích, 
účastnilo se ho 5.000 lidí, hlavně z Liberce, 
Jablonce, ale také z Vansdorfu, atd. 28. října 
byla oslava 15. trvání republiky, zúčastnilo se 
1.400 Čechů. Průvod vyšel od hospody Hnízdilů 
a šel na náměstí. Na oslavě na náměstí přivítal 
tento průvod v němčině starosta Berthold Škoda. 
Potom promluvil česky br. Klátil z Prahy. Za 

Pokračování na straně 26
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Pokračování ze strany 25

zvuku státní hymny (hrála dohromady kapela 
p. Koška i Thomase společně) vztyčil p. Řezáč 
státní vlajku. Na domech Němců vlálo několik 
praporů městských. Češi měli vlajky české. Večer 
byl v České Besedě promítán film „Psohlavci“.  
29. října se v Hodkovicích sešlo na náměstí 
asi 3.000 sokolů na okrsku jednot. hovořil br. 
Nesvadba z Ohrazenic. Dne 19. 11. se hrálo diva-
dlo „Co dokáže Lemlíček“. 9. 3. se konala schůze 
v České Besedě na téma „Fašismus, škůdce demo-
kracie“. Přednášel br. Klátil z Prahy. 24. 3. zemřel 
náhle ve věku 52 let br. Čeněk Pírko. 

27. 1. 1934 se konala v sále České Besedy 
„Sokolská veselice“. 28. 1. se konala v sále 
České Besedy valná hromada, starostou jed-
noty byl jednomyslně zvolen br. Václav Jůza. 
Nezaměstnaným sestrám a bratřím bylo z peněz 
jednoty přispěno na podporách částkou 1.400 Kč. 
Jednota má 150 členů, 103 mužů a 47 žen. Bylo 
rozhodnuto, že se postaví na letním cvičišti za 
školou kuželník. 8. 4. bylo sehráno dětské diva-
dlo, které nacvičil br. Tesař „Kašpárek měl velkou 
tůru přelstít ducha Čarymuru“. 2. května byla 
v Hodkovicích „Národní slavnost“, zúčastnil se 
jí i ministr národní obrany Bohumír Bradáč, 
kterého pozdravil br. Jůza. 24. 5. byl opětovně 
zvolen prezidentem republiky T. G. M. Na oslavu 
byl uspořádán v Hodkovicích slavnostní pro-
menádní koncert. 27. 5. byl dokončen kuželník 
a odevzdán do používání. Při prvním koulení 
byla jako první cena 25 kg mouky (cena 75 Kč), 
druhá cena šunka (cena 50 Kč), třetí cena cukr 
(cena 25 Kč). První cenu získal Karel Hampl, 
druhou Š. Řezáč a třetí V. Malický. 22. července 
náhle zemřel br. Sokolské Ještědské župy Jan 
Mlejnek. 

20. ledna 1935 byla konána valná hromada 
v hospodě u Hnízdilů. Česká Beseda po krachu 
hostinského Müllera byla uzavřena. 16. února 
byla pořádána sokolská veselice v hostinci 
u Hnízdilů. 24. února se konal v turnovské so-
kolovně „Matějský večírek“, jehož se zúčastnilo 
28 členů z naší jednoty v čele s br. Jůzou. Župní 
valná hromada se konala v Turnově, v soko-
lovně dne 3. 3. Ve dnech 19. a 26. 5. byly vyko-

nány volby do obou sněmoven, země a okresů. 
Velkého úspěchu dobyla německá strana 
Konráda Henleina, který se pokusil sjednotit 
všechny Němce. Výsledky voleb v Hodkovicích:

Republikánská strana čsl. venkova: 70 hlasů
Čsl. strana soc. dem.: 194 hlasů
Čsl. nár. socialistická: 145 hlasů
Komunisté: 118
Čsl. lidová: 26
Fašisté: 3
Nár. sjednocení: 31
Něm. soc. demokraté: 142
Něm. agrárníci: 39
Něm. křest. sociálové: 82
Něm. landes Partei: 55
Strana K. Henleina: 646
Čsl. str. živnostenská: 91

Dne 29. 5. 1935 zemřel hudební skladatel a hu-
debník br. Jos. Suk. 16. června bylo veřejné cvičení 
ve Žďárku. 23. 6. byl župní slet žáků v Alšovicích.  
1. 9. odchází br. Ot. Pírko k finanční stráži do 
Prahy, pro naši jednotu vykonal mnoho práce. 
V září bylo rozhodnuto, že v Hodkovicích bude 
zvukové bio. V Hodkovicích existoval diva-
delní soubor Jirásek, ale nevykazoval činnost. 
Proto bylo rozhodnuto, že při jednotě vznikne 
ještě soubor „Jos. Kajetán Tyl“ jako dram. sou-
bor Sokola v Hodkovicích. Ihned se stal členem 
ústřední matice českých divadelních ochotníků. 
Hlavičku na plakáty navrhl Ant. Pokorný. 6. 10. 
je sehrána první hra „Přednosta stanice“ a 31. 12. 
silvestrovská revue o čtyřech dílech pod ná-
zvem „Do lepších časů“, režíroval a sestavil Ant. 
Pokorný. Jednotlivé díly – „Na tohle je paragraf“, 

- „No, vy jste tomu dali“ – „Dobrodružství na lodi“ 
– „Láska pod palmami“. Výprava br. Pokorného 
a Jůzy byla skvělá, malovali celé vánoční svátky. 
20. 10. zemřel předseda poslanecké sněmovny 
br. Bohumír Bradáč. 14. 12. T. G. M. resignuje 
na prezidentský úřad. 18. 12. 1935 byl zvolen no-
vým prezidentem p. Eduard Beneš. 

Pokračování příště
Ing. Václav Zajíček 

 Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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Neodmyslitelnou součástí města Hodkovice je veřejné vnitrostátní letiště, 
které je s  různou intenzitou provozu využíváno již od třicátých let. Svojí 
polohou poblíž Ještědského hřebenu a Jizerských hor, je letiště výhodné jak 
pro bezmotorové létání, tak i pro motorové létání díky blízkosti atraktivních 
lokalit v okolí.

Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou

Aeroklub Hodkovice zde provozuje plach-
tařskou školu, ve které zkušení instruktoři 
naučí zájemce o tento krásný sport ovládat 
větroň a dovedou je k pilotním zkouškám. 
Pro výcvik jsou využívány osvědčené a spo-
lehlivé větroně ASK-13 a G103 Twin Astir. 
Délka trvání výcviku je zpravidla 1-2 roky 
a kvalitu místní letecké školy dokazují pi-
loti Aeroklubu na českých i mezinárodních 
soutěžích – mezi členy klubu patří mistryně 
světa Hana Vokřínková či mistr ČR Honza 
Louda.

Ani zájemci o motorové létání nepřijdou 
zkrátka, na letišti je nabízen i výcvik na 
motorových letadlech. Minimální věk pro 
zahájení výcviku je 16 let, v 17-ti letech je 
možné se přihlásit na zkoušku a získat tak 
průkaz PPL, tedy licenci k létání na jedno-
motorových pístových letounech. K výcviku 
je používán nejrozšířenější letoun na světě - 
Cessna 172 Skyhawk. Pro zájemce připravu-
je aeroklub od letošního podzimu i výkonný 
typ Z142.

Vzhledem k poloze letiště a absenci vo-
jenských prostorů v širokém okolí je letiště 
využíváno zahraničními piloty pro pořádá-
ní leteckých kempů, každý rok jich dorazí 
desítky a využívají pochopitelně i zázemí 
nejbližšího okolí k nakupování, ubytování 
či stravování . 

Aeroklub Hodkovice věnuje soužití 
s okolím velkou pozornost, v rámci přibli-
žovacích a odletových postupů je stanoven 
způsob jakým se vyhýbat zastaveným oblas-
tem.  Každý pilot je povinen tyto postupy 
znát, byť by přiletěl jen kafe. Snížení hlu-
kové zátěže pro okolí byl i hlavní důvod pro 

výměnu letadla pro lety s pasažéry a výcvi-
kového motorového letadla, která proběhla 
před dvěma lety.

Nechcete-li vlastnit pilotní průkaz 
a přesto byste rádi vyzkoušeli let motoro-
vým letadlem, členové Aeroklubu vás v rám-
ci okružních letů rádi svezou nad zajíma-
vostmi v okolí – Trosky, Hrubá Skála, Kost, 
Ještěd ... Trasu letu je možné si zvolit podle 
přání, letadla nejsou omezena silnicemi a je 
tak možné pořídit třeba pěkný snímek Va-
šeho domu či Hodkovic z ptačí perspektivy. 
Kdo se chce více přiblížit létání ptáků, vy-
užije možnost svezení ve větroni. Třeba to 
bude první krok k novému koníčku.

Přijďte se na letadla a letecký provoz po-
dívat!

Ceník
Ceny za okružní lety jsou následovné: 
cena za hodinu letu motorovým letadlem 
(3 cestující) je 5100 Kč, za 30 minut 2550 
Kč za 20 minut 1700 Kč.

Děláme také tzv. "pilotem na zkoušku" 
pro zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet jaké 
je to být pilotem, v tomto je zahrnuto ho-
dinové povídání a pak buď 30 (3300 Kč), 
nebo 60 minut (5500 Kč) letu.

Dále nabízíme lety na kluzáku, kde je 30 
minut za 1000 Kč.

Více na www.hodkovice.info
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Kam za kulturou v regionu

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO  
KONÁNÍ

CHARAKTERISTIKA POŘADATEL

5. 7. 18 hod. Oživlé 
památky 
na téma: 
„Letní 
milostná 
ladění 
– Večer 
hudby 
a poezie“

Rytířský sál 
státního zám-
ku Lemberk

Komponovaný pořad složený 
z nejlepší barokní hudby 
a poezie v podání vynika-
jících interpretů. Hlavním 
hostem večera bude herec 
Jan Šťastný.  www.zamek-
-lemberk.cz

Státní zámek 
Lemberk

1. 7. –  
31. 8.

Celý den Rytířské 
turnaje

Zámek Děte-
nice

Zábavný program pro celou 
rodinu

Zámek Děte-
nice

5. 7.–  
8.7.

Celý den Výlety do 
minulosti

Státní hrad 
Grabštejn

Akce plná pohádek a před-
stavení pro rodiny s dětmi. 

Státní hrad 
Grabštejn

6. 7.–  
8. 7.

Celý den Nostalgic-
ké jízdy na 
zubačce

Kořenov Oslavy 110 let Zubačky 
a Jizerské železnice Kořenov 
– Szklarska Poreba. 

Železniční 
společnost 
Tanvald

1. 7. –  
30. 7

Celý den Výstava 
strašidel

Novorene-
sanční radnice 
Frýdlant

výstava Město Frý-
dlant

12.7. 21:00 Pábitelé Kulturní cent-
rum Vratislavi-
ce 101010

Divadelní představení 
– činohra www.vratislavi-
ce101010.cz

Kulturní 
centrum 
Vratislavice 
101010

2. 7. –  
7. 7.

16:00 Léto tančí Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

Festival hudby a tance
www.eurocentrumjablonec.
cz

EURO-
CENTRUM 
Jablonec nad 
Nisou

18. 7. Celý den Audience 
s Al-
brechtem 
z Valdštej-
na

Státní hrad 
a zámek Frý-
dlant

Prohlídky zámku spoje-
né s audiencí u Albrechta 
z Valdštejna. 

Státní hrad 
a zámek 
Frýdlant

27. 7. –  
29. 7.

Celý den Benátská 
noc

Sportovní areál 
Vesec - Liberec

Hudební festival 
www.benatskanoc.cz
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Změna programu vyhrazena! Uvedené akce jsou výběrem z dostupných informačních zdrojů. Více 
informací www.liberecky-kraj.cz a www.nisarevue.cz

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO  
KONÁNÍ

CHARAKTERISTIKA POŘADATEL

28. 7. Bude 
upřesně-
no

Klasika 
pod hvěz-
dami

park státního 
zámku Sychrov

Open-air představení opery 
Carmen. 
www.zamek-sychrov.cz

4. 8. –  
5. 8.

Celý den Létohrát-
ky

Státní hrad 
Grabštejn

Festival divadla, staré hudby, 
pohádek a řemesel. 

Státní hrad 
Grabštejn

4. 8. –  
5. 8.

Celý den Móda 
Mikuláše 
k Mikuláši

Státní zámek 
Hrubý Roho-
zec

Prohlídky zámku oživené 
scénkami ze života někdej-
ších majitelů. 

Státní zámek 
Hrubý Ro-
hozec

4. 7. –  
29. 8.

Dle ter-
mínů

Magický 
Turnov

IC Turnov Netradiční prohlídky města 
www.infocentrum-turnov.cz

Město Tur-
nov

9. 8. 17:00 Santiago 
Ferreira 
band

Eurocentrum Koncert brazilského kytaristy

18. 8. Bude 
upřesně-
no

Benefiční 
koncert 
– W. A. 
Mozart: 
Figarova 
svatba

Státní hrad 
Grabštejn

XX. benefiční koncert Luďka 
Vele ve prospěchu hradu 
Grabštejn. 

Státní hrad 
Grabštejn

18. 8. celý den Trosecký 
širák

Státní hrad 
Trosky

5. ročník přehlídky tramp-
ských písní

Státní hrad 
Trosky

30. 8. 20:00 Beata 
Rajská – 
Podzim/
zima

Kulturní cent-
rum Vratislavi-
ce 101010

Módní přehlídka Kulturní 
centrum 
Vratislavice 
101010

31. 8. 19:00 Večerní 
prohlídka 
na konci 
léta

ZOO Liberec Již tradiční prohlídka noční 
ZOO 
www.zooliberec.cz

ZOO Liberec

Kam za kulturou v regionu
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Kam o prázdninách

DinoPark Plaza Liberec
•  Plaza Liberec, Palachova 1404, 460 90 

Liberec
•  tel.: 378 774 636 www.dinopark.cz
•  I–XII, po–ne 9.00–20.00 h
•  Nový DinoPark nás provede pravěkem, 

v ceně vstupenky je i 4D kino

Památník Ferdinanda Porsche
•  Informační centrum Vratislavice 

10/10/10
•  Vratislavice nad Nisou 

Nad Školou 1675
•  tel.: 482 321 811
• www.vratislavice101010.cz
•  I–XII, po–pá 8.30 – 11.00  

a 12.00–17.00 h

ZOO Liberec
• Masarykova 1347/31, Liberec 1
• tel.: 482 710 616, www.zooliberec.cz
• IV – X po – ne 8.00 – 18.00 h
• XI – III po – ne 8.00 – 17.00 h
•  Liberecká zoologická zahrada je nej-

starší zahradou na historickém území 
Československa. Vznikla již roku 1919, 
chová kolem 170 druhů zvířat o celko-
vém počtu bezmála 1 000 jedinců..

Koupaliště Hodkovice nad Mohel-
kou
• tel.: 485 237 077

Koupaliště Chrastava
•  tel.: 606 216 558 VI – VIII, 

10.00 – 19.00 h

Koupaliště Sluníčko
• Dřevařská 308, Vratislavice n. N.
• www.koupalisteslunicko.cz
•  VI–VIII: ne – čt 9.00 – 19.00 h, 

pá, so 9.00 – 20.00 h
• Restaurace, beachvolejbal.

Koupaliště Vápenka
• Ještědská 555/22, Liberec, 
• tel.: 482 771 466
• www.koupaliste-liberec.cz
•  VI–VIII 

ne–čt 9.30–19.00 h, 
pá–so 9.30–20.00 h

•  Zdravotník, občerstvení, WC, sprchy, 
dětské brouzdaliště pro batolata, nové 
prolézačky, vstup pouze v klasických 
plavkách.

Kittelovo muzeum na Krásné
• Krásná 11, Pěnčín
• tel.: 602 175 116, www.kittel.cz
• V–VI, IX, so–ne 10.00–18.00 h
• VII–VIII, po–ne 10.00–18.00 h
•  Interaktivní expozice „Uzdravení“, 

„Dobro a zlo v životě lidském“ a „Rov-
nováha člověka s přírodou.
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Plavecký bazén Jablonec nad 
Nisou
• Sv. Čecha 4204, Jablonec n. N.
• tel.: 483 319 328
• www.bazenjbc.cz
• po 13.00 – 21.30 h, út – pá 8.00 – 21.30 h
•  so 10.00 – 21.30 h,  

ne a svátky 10.00 – 20.00 h
•  V letních měsících je otevřena Sluneční 

louka (VI – VIII, po – ne 10.00 – 20.00 h 
za pěkného počasí).

•  Bazén 25 m, dětský bazén, dravá řeka, 
vlnobití, tobogán 88 m, turbotobogán 
56 m, vířivky, parní komory, sauna, ma-
sáže, solárium, možnost občerstvení, 
bezbariérový přístup.

Státní hrad a zámek Frýdlant
• Zámecká 4001
• tel.: 482 312 130
• www.hradzamek_frydlant.regin.cz
•  IV, X, út – ne 9.00 – 15.30 h, V, VI, IX, 

út – ne 9.00 – 16.00 h
• VII – VIII, út – ne 9.00 – 16.30 h
•  Renesanční zámek mezi lety 1622 – 1634 

patřil Albrechtovi z Valdštejna, jedné 
z nejvýznamnějších osobností třicetile-
té války. 

Ekologické informační centrum 
(EIC) a větrná elektrárna
• Jindřichovice pod Smrkem, firma Resec
• tel.: 604 777 977, www.resec.cz
•  po objednání Expozice alternativní 

energetiky, informace o kotelně na bio-
masu a větrných elektrárnách.

Muzeum výroby hraček DETOA
Albrechtice s. r. o
•  DETOA Albrechtice s. r. o., Jiřetín pod 

Bukovou 6
• tel.: 483 356 325
• www.detoa.cz
•  I–XII, po – pá 8.30 – 16.00 h,  

so 10.00 – 16.00 h
• I – III, VII – VIII, i neděle 10.00 – 16.00 h
•  Možnost exkurze výrobou s více než 

100letou tradicí. Nákup výrobků v pod-
nikové prodejně nebo výroba vlastní 
hračky v kreativních dílnách

Státní zámek Sychrov
• Tel: 482 416 011
• www.zamek-sychrov.cz
• V. - VIII. (po – ne) 9:00 – 16:30

Hrad Valdštejn
• Tel. 733565254, www.hrad-valdstejn.cz
• V.-IX. (po – ne) 9:00 – 17:30

Bobová dráha – skiareál Javorník
• Tel. 488 570 520.,
• www.areal-obrisud.cz
• Otvírací doba 10 – 20 hod.
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Informace z MŠ Hodkovice nad Mohelkou

Rozloučení s mateřskou školou
Ve čtvrtek 21. června 2012, se konalo rozloučení se školáky, které proběhlo v areá-
lu školní zahrady. Také si děti užily tajný výlet v úterý 19. června 2012.  

Dětem byly na rozloučenou předány pamětní listy a dárky. 
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