Kulturní kalendář
Město Hodkovice nad Mohelkou

Cena: 5 Kč

5/2020

Zápis do MŠ  Jubilanti v květnu  Informace ze zasedání RM
Otevření knihovny  Poděkování paní starostce
Rozhovor se starostkou  Oprava křížku na Záskalí
Pozvánka do divadla  Výměna veřejného osvětlení
Domácí tvorba dětí ze ZŠ  Třeťáčci vzpomínají na školu hrou
Hodkovice nad Mohelkou před 100 lety  135 let od otevření Turnhalle
Básničky žáků 3. B  Manévry domobrany v okolí Hodkovic
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Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec,
příspěvková organizace
ředitelka mateřské školy
zřizované městem Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje

ZÁPIS
k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
pro školní rok 2020 – 2021
1. fáze – VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 29. 4. 2020 – 10. 5. 2020
Na internetové adrese: www.elektronickypredzapis.cz

2. fáze – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ (ZÁPIS) 11. 5. až 12. 5. 2020
1. do datové schránky školy (i86krfu),
2. emailem: mshodkovice@seznam.cz, nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem
(v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu
a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou (Mateřská škola
Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, 463 42),
4. do schránky školy (na hlavní budově u ředitelny MŠ),
5. osobní podání: 12. 5. 2020 tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob
v prostorách školy. Dopředu si dohodnout čas telefonicky tel. 720 041 319. Čas si
rezervujte do 7. 5. 2020 do 16.00 hodin.

3. fáze – VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
dne 15. 5. 2020 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam
jste podávali žádost o přijetí.
Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 29. 5. 2020 zveřejněn
podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.
Kritéria, Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a bližší informace
jsou dostupné na webových stránkách MŠ https://ms-hodkovice.cz/
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
rozvolňování všech opatření je pozvolné a stále není možné pořádat akce tak, jak jsme byli
zvyklí. Přinášíme proto v tomto vydání mnoho zajímavého čtení a také důležité informace nejen
z městského úřadu. Snad nás čeká klidnější měsíc květen a svět se začne vracet do známých
kolejí. Spolu to zvládneme!
Za kolektiv redakční rady Naďa Burianová

Jubilanti v květnu 2020
Božena Havlíková
Ladislava Jungová
Otakar Suska

Ludmila Pfeiferová
Božena Chebenová
Miroslav Novotný

Stanislav Konejl
Zděnka Šlamborová
Marie Štejfová

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

prodloužení termínu splatnosti všech poplatků
Město Hodkovice oznamuje občanům prodloužení termínu splatnosti všech poplatků
až do 30. června 2020.
ÖÖ Platby za komunální odpad je možné hradit i bezhotovostně na účet
0984945399/0800 variabilní symbol ve tvaru 1337 a číslo popisné.
ÖÖ Platby za psa lze hradit také bezhotovostně na účet 0984945399/0800 variabilní
symbol 1341. V případě, že nevíte částku, je možné zavolat přímo na městský
úřad tel č. 485 145 353.
Děkujeme za pochopení.
Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, www.hodkovicenm.cz, email:
redakce@hodkovicenm.cz, telefon: 725 417 186. Měsíčník – počet výtisků: 320 kusů. Cena: zdarma. Redakce: Naďa Burianová. Uzávěrka je
dvacátého dne předcházejícího měsíce. Registrační číslo MKČRE 11797. Sazba: Tomáš Žižka. Foto obálka: Romana Trojanová. Za jazykovou
úpravu odpovídá: redakce. Tisk: Jan Macek, U Rybníka 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, email: jan.macek@tiskem.cz, telefon: +420 483 100 382,
+420 777 801 486.
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Městský úřad informuje
Informace ze 6. zasedání rady města 25.03.2020

–– Rada města schválila žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-4017699/003. Obsahem věcného břemene bude právo budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu
a modernizaci. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku města, a to pozemek p. č. 315/9
(trvalý travní porost) o výměře 337 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční
náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,00 Kč plus daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
–– Rada města neschválila žádost o prodej pozemku města p.č. 2794 (ostatní plocha) o výměře
299 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan K., bytem Hodkovice nad Mohelkou.
Důvodem je výstavba příjezdové cesty k jeho pozemku. Rada města předává věc k rozhodnutí
do zastupitelstva města.
–– Rada města vzala na vědomí žádost o prodej pozemku města p.č. 2530 (ostatní plocha) o výměře 5672 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan Š., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Členové rady města se žádostí budou zabývat po vyjádření Stavebního úřadu a sdělení
účelu koupě.
–– Rada města projednala Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hodkovice nad
Mohelkou za rok 2019 a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.
–– Rada města souhlasí s nabídkou na opravu studny, kterou předložil Václav Mlčoch – NOIGER,
Radčická 960, 460 14, Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice za cenu 237.400,00 Kč bez DPH.
–– Rada města souhlasí s návrhem pana Miroslava Iry, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Boleslavova 457/14, 46006 Liberec VI-Rochlice na realizaci parkování na sídlišti s kapacitou 19 stání (z toho 2 pro invalidní osoby).
–– Rada města souhlasí s finančním podílem města na obnově kulturní památky v rámci Programu regenerace, název projektu: Odstranění havarijního stavu kříže na věži kostela sv. Prokopa
v Hodkovicích nad Mohelkou, ve výši 38.000,00 Kč. Termín realizace rok 2020. Rada města
předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.
–– Rada města vzala na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za
1. čtvrtletí 2020.
–– Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, J. A. Komenského 467, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů,
sestavenou k 31. 12. 2019, a to bez výhrad.
–– Rada města schválila koupi dopravního automobilu značky MERCEDES SPRINTER 515 CDI
v celkové hodnotě 425.000,00 Kč. Autobus bude sloužit pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů a města. Podmínky provozu budou stanoveny ve smlouvě.
–– Rada města souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy č.j.: OLP/894/2020, kterou předložil Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČ: 70891508. Předmětem koupě je pozemek
p.č. 1036/2 (ostatní plocha) o výměře 44 m2 v majetku Libereckého kraje. Liberecký kraj prodá
městu pozemek za kupní cenu ve výši 2.200,00 Kč. Rada města předává věc k rozhodnutí do
zastupitelstva města.
–– Rada města schválila Organizační řád Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohelkou ve znění
podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 1.04.2020.
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–– Rada města schválila Provozní řád Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohelkou ve znění
podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 1.04.2020.
–– Rada města schválila Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Hodkovice nad
Mohelkou ve znění podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 1.04.2020.
–– Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb mezi
městem a společností MEDICA SEVER s.r.o., Domky 109, Liberec XX-Ostašov, 460 10 Liberec,
IČ: 63149401.
–– Rada města schválila cenu za prodej palivového dřeva. Cena je stanovena na 380.- Kč + DPH
za 1 m3 palivového dřeva.
–– Rada města souhlasí s prominutím nájmu za měsíce březen a duben 2020 pro fyzické osoby
podnikající a právnické osoby, které podnikají v městských objektech. Seznam provozoven
a výše měsíčního nájmu je uvedena v samostatné příloze.
–– Rada města souhlasí s předloženým návrhem na rekonstrukci stropu v restauraci kulturního
domu.

Informace ze 7. zasedání rady města 08.04.2020
–– Rada města souhlasí s žádostí o pronájem části pozemku p.č. 2745 (trvalý travní porost)

v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní Š., bytem Hodkovice nad Mohelkou.
Jedná se o pozemek o výměře cca 100 m2. Záměrem je provozování mobilního včelínu,
který se na pozemku nachází.
–– Rada města schválila rozpočtové opatření č. 1/2020. Příjmy před rozpočtovou změnou
byly 54.692.300,00 Kč, výdaje před rozpočtovou změnou byly 70.297.300,00 Kč a financování před rozpočtovou změnou bylo 15.605.000,00 Kč. Příjmy v rozpočtové změně jsou
135.000,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 135.000,00 Kč a změna financování v rozpočtové změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 54.827.300,00 Kč,
výdaje po rozpočtové změně budou 70.432.300,00 Kč a financování po rozpočtové změně
bude 15.605.000,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.
–– Rada města souhlasí s technickou zprávou a vyčíslením nákladů na akci: „Oprava části
chodníku-ulice Mánesova, Hodkovice n. M.“ a souhlasí s realizací.
–– Rada města souhlasí s technickou zprávou a vyčíslením nákladů na akci: „Parkovací pruh
pro osobní automobily u MŠ Hodkovice n. M a souhlasí s realizací.
–– Rada města po projednání souhlasí s technickou zprávou a vyčíslením nákladů na akci:
„Oprava schodiště u autobusového nádraží“ a souhlasí s realizací.
–– Rada města souhlasí se zajištěním finančních prostředků na realizaci akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hodkovice nad Mohelkou“ nad rámec poskytnuté dotace
po celou dobu realizace akce. Finanční prostředky budou kryté ze schváleného rozpočtu
města pro rok 2020.
–– Rada města souhlasí se zařazením automobilu značky MERCEDES SPRINTER 515 CDI do
Integrovaného záchranného systému.
–– Rada města schválila poskytnutí finančního daru Libereckému kraji ve výši 20.000,00 Kč
na transparentní účet LIBERECKÝ KRAJ SOBĚ! COVID – 19.
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–– Rada města vzala na vědomí informaci o práci ZŠ TGM Hodkovice n.M. za období říjen
2019 až duben 2020. Informace je doložena přehledem akcí a úspěchů základní školy
v tomto období.
–– Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo S/0064/2020 uzavřené se společností Metrolux s.r.o., U vinné révy 1776/11, 106 00 Praha 10, Záběhlice,
IČ: 07214634. Dodatkem se prodlužuje doba plnění do 30.04.2020.
–– Rada města přijímá výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hodkovice nad Mohelkou“ za cenu 3.563.079,75 Kč včetně
DPH, schvaluje uzavření smlouvy se společností KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108,
46010 Liberec 22, IČ: 25464787.
–– Rada města projednala upozornění, že přes pozemek p.č. 3277 (ostatní plocha) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, který má v nájmu společnost BOOKLET s.r.o., Rychnovská č.ev. 30,
463 42 Hodkovice nad Mohelkou, vede nejen cesta k náhonu, ale i k pozemku p.č. 3278.
Město připraví dohodu o změně Nájemní smlouvy 02/2019 s tím, že nájemce musí strpět
vlastníkovi a jeho rodině přístup na pozemek p.č. 3287 přes pozemek 3277, vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou a zároveň nesmí omezit přístup k náhonu a řece Mohelce.
Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Otevření knihovny
Městská knihovna v Hodkovicích nad Mohelkou
bude znovu otevřena
od 27. dubna 2020 v původních výpůjčních hodinách.
Do prostorů knihovny mohou vstoupit pouze dva čtenáři najednou.
Čtenáři musí mít při vstupu do knihovny zakrytá ústa a nos rouškou,
u vchodu si dezinfikovat ruce a při výběru knih použít rukavice
a dodržovat od sebe stanovený odstup alespoň 2 metry.
V knihovně nebude k dispozici toaleta.
Studijní místa v knihovně nebudou k dispozici.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás
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Zasedání zastupitelstva města
Město Hodkovice nad Mohelkou Vás zve
na 3. veřejné zasedání zastupitelstva města,
Které se uskuteční ve středu 27. 5. 2020 od 18 hodin.
Místo jednání bude upřesněno dle aktuální situace.
Těšíme se na Vaši účast.

Poděkování paní starostce
15.dubna 2020

Poděkování paní starostce Markétě Khauerové
Je tomu přesně měsíc a dva dny, kdy jsem seděla na zahradě se sousedkou, která provozuje
v Hodkovicích restauraci, a jí pípla smska od paní starostky, která zjišťovala u všech restaurací,
zda ještě vaří, popřípadě zda je možné si objednat jídlo. To bylo poté, co děti již byly doma a vyhlásilo se uzavření hospod. Říkala jsem si, ty jo super.
Dva dny na to, čili přesně před měsícem, pípla smska mě, v ní stálo – Dobré odpoledne, mám
velkou prosbu, píšu všem, o kterých si myslím, že šijete. Objevilo se mnoho návodů na ochranné
roušky. Myslíte si, že by bylo možné jich pár ušít pro seniory a potřebné lidi v Hodkovicích? Stačí
mi odpověď ano nebo ne. Díky Markéta Khauerová.
To bylo asi tři dny předtím, než bylo vyhlášeno plošné nošení roušek po celé České republice.
A začal kolotoč, který začal nabírat na otáčkách. Ještě ten večer jsem si vyžehlila plátno a začala
stříhat, žehlit a šít. Současně s tím jsem se přihlásila jako dobrovolník. Druhý den jsem přinesla
prvních asi 12 roušek a šla s dalšími dobrovolníky roznášet letáky do všech schránek v Hodkovicích. Během velice krátké doby se paní starostce podařilo zajistit roušky pro všechny, kteří to
potřebovali (a nejen pro ně). Dalším krokem bylo získání a rozlévání dezinfekce… atd..atd..
Moji rodiče bydlí v podobně veliké obci a mám tedy porovnání. Musím konstatovat, že jsme
byli minimálně týden až deset dní napřed než oni.
Proto bych na tomto místě chtěla poděkovat paní starostce za zachování chladné mysli a velice
rychlou odezvu na to, čím v současné chvíli procházíme. Markéto, troufám si říct, že nemluvím
jen za sebe, a moc Ti za nás za všechny děkuji.
Světlana Brázdová
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Rozhovor se starostkou města Ing. Markétou Khauerovou
Jak vnímáte všechna aktuálně platná nařízení
ohledně koronavirové epidemie?
V tuto chvíli, kdy končí pátý týden nouzového
stavu, se nemohu ubránit pocitu, že je to všechno
jeden velký zmatek. Je to náročné a unavující,
především ze začátku bylo složité reagovat ze
dne na den na nová opatření a změny. Moc
bych si přála, aby Vláda ČR vystupovala jako
celek a jednotliví ministři komentovali pouze
výstupy z vlády, nikoli své vlastní nápady. Těch
protichůdných, chaotických a nesmyslných
názorů prošlo mediálním prostorem tolik, že
je opravdu lepší některá zpravodajství vůbec
nesledovat.
Co všechno bylo potřeba zajistit v prvních
okamžicích při vyhlášení nouzového stavu?
Den D pro nás nastal ve čtvrtek 12.3. Celé
dopoledne jednala Vláda ČR a netrpělivě jsem
čekala na tiskovou konferenci. Byla jsem ten
den vyzvednout nově zrestaurované stuhy a celý
den se mým průvodcem na cestě stala stanice
Radiožurnál. Nicméně ani po návratu zpět do
Hodkovic nebyla žádná nová zpráva a proběhla
tedy i plánovaná porada s kolegyněmi na úřadě.
V jejím průběhu došlo k vyhlášení nouzového
stavu. Okamžitě se rozjela akce. V jednom
okamžiku jsme byli postaveni před úkol:
respektovat a dodržet nařízení vlády související
s nouzovým stavem, ale také zajistit všechny lidi
v první linii. Všechny, kteří zůstali tzv. „venku“ ve
službách. Přijali jsme potřebná opatření a rozhodli
jsme o uzavření mateřské školky od 16.3. Pak už
se rozjel kolotoč zajištění ochranných prostředků

a roušek. Postupně jsme je distribuovali mezi
místní lékaře, lékárnu, poštu, čerpací stanici,
fungující obchody, pečovatelskou službu, Domov
a centrum aktivit, místní oddělení policie ČR atd.
Součástí všech opatření byla určitě i pomoc
okolí.
Rozhodně a je to jedna z věcí, na kterou
nikdy nezapomenu. Ohromná solidarita, nabídka
pomoci z různých stran, od mnoha lidí. Bylo to
velmi povzbuzující. Oslovila jsem 15.3. zprávou
8 osob, které mám ve svých kontaktech, jestli
by se nezapojily do šití roušek. Pak se přidávala
spousta dalších lidí, kteří nabízeli svou pomoc.
Nakonec z toho byla skupina asi 35 osob, která
šila pro všechny potřebné a celé město. Jen naším
prostřednictvím se mezi lidi dostalo 2.250 ks
roušek. Vím i o jednotlivcích, kteří zásobovali své
okolí nebo i nemocnice a domovy seniorů. Další
dobrovolníci nabídli pomoc různého charakteru –
roznos letáků, nákupy, vyzvedávání léků, distribuce
desinfekce nebo třeba i naladění televizorů
u seniorů, aby se mohli dívat na program ČT3.
Je potřeba zmínit pomoc Libereckého kraje, bez
toho bychom nebyli tam, kde jsme. První várka
desinfekce dorazila 21.3. a do této chvíle jsme
dostali přes 550 litrů. Mimo desinfekce zajistil
Liberecký kraj také dodávky jednorázových
nanofiltrů, kterých bylo rozdáno 3.100 ks. Z těchto
zdrojů jsme byli schopni opět zásobit první linii,
ale také společnosti, které zůstávaly v provozu,
jako třeba Monroe Czechia nebo Justr. Do DPS
jsme dostali také 70 ks respirátorů a ochranné
štíty. Zapojili se dobrovolní dárci, kterým vděčíme
za jednorázové rukavice, anebo kávu pro posílení
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dobrovolníků, finanční příspěvky jsme odkazovali
na transparentní účet Libereckého kraje.
Děkuji tímto všem lidem dobré vůle za pomoc
městu, organizacím, nemocnicích. Ale i všem, kteří
se nemohli zapojit přímo, ale dodržovali pokyny
vlády a respektovali rozhodnutí rady města. Rada
města svým rozhodnutím uzavřela mateřskou
školu a městský úřad. Rozhodovali jsme o dílčích
věcech, třeba o prodloužení splatnosti místních
poplatků až do června 2020.
Jaký byla Vaše reakce při potvrzení prvního
pozitivního případu?
Bylo to právě měsíc od prvního případu
potvrzeného v Libereckém kraji, kdy mi byl
Krajskou hygienickou stanicí potvrzen první
pozitivně testovaný člověk v Hodkovicích. Tuto
zprávu jsem čekala, já osobně, dříve. Zpráva přišla
11.4. dopoledne, všechno proběhlo velmi korektně
ze strany hygienické stanice. Dostala jsem dílčí
informace a poté jsme konzultovali možnou stopu
nakaženého k větší skupině osob. Tato obava se
nepotvrdila. Rozhodla jsem se zprávu zveřejnit
v obecné rovině, abych zamezila případným
spekulacím. Ty se samozřejmě objevují, tomu
se nedá zabránit. Lidi toho napovídají opravdu
hodně. Pokud si nejsou jistí, ať se s dotazem obrátí
na město. Jsme jediní, kdo může dát ověřenou
relevantní informaci. Hygienická stanice vždy volá
vedení města. I tak zůstávají všechny informaci
v obecné rovině, bližší informace neznáme ani my.
Bylo možné zajistit i běžný vnitřní chod úřadu?
Bylo to hlavně nutné, opatření nás sice
zaměstnávala ve velké míře, přesto bylo potřeba
zachovat vnitřní chod úřadu a věnovat se mnoha
projektům, které byly v plánu, bez ohledu na
aktuální změny. Zvládli jsme zajistit opravu
sociálního zařízení v městském kině. Město
se přihlásilo do soutěže vypsané MPSV – obec
přátelská rodině a obec přátelská seniorům,
včetně zpracované koncepce rodinné politiky.
Aktuálně probíhá již 3. kolo výběrového řízení na
opravu střechy na kulturním domě, vysoutěžená
je realizace lávky u Buriánka, u této akce je již
podepsaná smlouva o dílo. Bylo dokončeno
výběrové řízení na realizaci rekonstrukce části
veřejného osvětlení. Zde to má přesah ještě
na Ministerstvo průmyslu a obchodu, odkud
obdržíme dotaci. Byl dán velký důraz na hlídání
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termínů u dotací a bylo odesláno několik žádostí
o jejich prodloužení.
Bohužel shodou okolností jsme museli řešit
i zdravotní péči v Hodkovicích, kdy se nenadále
uzavřely dvě ordinace praktických lékařů. Bez
prodlení jsme se snažili zajistit všem pacientům
adekvátní lékařskou péči. V tomto případě patří
velký dík za rychlou spolupráci společnostem
Medimal, Medica Sever a Všeobecný lékař. Jejich
ochota a racionální přístup nám pomohly situaci
vyřešit.
Koronavir snad brzo opadne, co je v plánu do
budoucna?
Situace není a nebude jednoduchá. Očekáváme
výpadek příjmů, ale jsme rozumní a vypořádáme
se s tím. Musíme jít dál, přizpůsobíme se novým
okolnostem, obnova města půjde pomaleji, ale
nezastaví se. Velmi mě mrzí, že musíme přesunout
již oznámený projekt Týden pro rodinu. Asi
nejen já ale věřím, že život se snad začne vracet
k normálu a že si ten plánovaný týden užijeme
na podzim. V této situaci jsme si ověřili, že člověk
je tvor společenský a setkávání nám všem velmi
chybí.
Buďte na sebe opatrní, ohleduplní k ostatním,
moc se těším na setkání s Vámi.
Markéta Khauerová – starostka města
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OPRAVA KŘÍŽKU NA ZÁSKALÍ
Restaurátorské práce za účelem obnovy kříže na Záskalí byly zahájeny. Kříž včetně podstavce bude
po určitou část roku v ateliéru restaurátora a nejdéle na podzim se vrátí opravený zpět na své místo.
Na restaurování kříže bylo požádáno o dotaci z Ministerstva kultury, celkové náklady by měly činit
299.000 Kč, z toho příspěvek ministerstva 203.000 Kč.

Mateřská škola
Vážení rodiče a občané Hodkovic nad Mohelkou,
doufáme, že se v této nelehké době těšíte dobrému zdraví a neklesáte na mysli.
V době pandemie byl provoz mateřské školy přerušen, avšak my zaměstnanci pracujeme dál. Naše
paní učitelky jsou v nepřetržitém kontaktu s rodiči a dětmi prostřednictvím emailu a školních
webových stránek. Vypracovávají dětem týdenní vzdělávací plány, kde rodičům nabízejí nejrůznější činnosti, které mohou s dětmi doma tvořit.
Předškoláci také nezůstávají pozadu s přípravou do školních lavic a je pro ně každý týden připraven soubor pracovních a vzdělávacích listů, které by měli povinně plnit. Mateřská škola se denně
uklízí, čistí a dezinfikuje a připravuje se na opětovné uvedení do provozu. Věříme, že se vše brzy
opět vrátí k normálnímu životu a školkou se ponese radost a dětský smích.
Moc se na Vás těšíme, brzy na shledanou.
S pozdravem kolektiv MŠ
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO DĚTI VE VĚKU 6-15 LET
REGISTRACE OD 1. 3. 2020

Placená inzerce

3 290 Kč / dítě

Kulturní kalendář
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JEPTIŠKY

JEPTIŠKY

Městské kulturní středisko pořádá zájezd do
Divadla Na Fidlovačce v Praze na muzikál JEPTIŠKY
V režii Lumíra
Olšovského
se v této
muzikálové
komedii zájezd
představí Zora
Městské
kulturní
středisko
pořádá
Jandová,
Ludmila
Molínová,
Sandra
Pogodová,
Barbora
Mošnová
a Martina
do Divadla Na Fidlovačce v Praze na muzikál JEPTIŠKY
Šťastná.

V režii Lumíra Olšovského se v této muzikálové komedii představí
Představení se koná v SOBOTU 26. září 2020 od 15.00 hodin.
Zora Jandová, Ludmila Molínová, Sandra Pogodová, Barbora Mošnová
Autobus
bude odjíždět z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou
a Martina
Šťastná.

ve 13.00 hodin.
Cena vstupenky
320,- Kč.26.
Cena
220,-hodin.
Kč.
yy Představení
se koná je
v SOBOTU
záříjízdenky
2020 odje15.00

Autobus bude odjíždět z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou
ve 13.00 hodin.
yy Cena vstupenky je 320,- Kč. Cena jízdenky je 220,- Kč.

Prodej vstupenek bude zahájen v Městské knihovně v Hodkovicích
Prodej vstupenek bude zahájen v Městské knihovně v Hodkovicích nad
nad
Mohelkou od 4. května 2020. Vstupenky zakoupené na původní
Mohelkou od 4. května 2020. Vstupenky zakoupené na původní termín Vám
termín
Vám v knihovně vyměníme.
v knihovně vyměníme.
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Výměna veřejného osvětlení
V letošním roce v letních měsících dojde k částečné výměně svítidel a stožárů veřejného osvětlení, dojde také k modernizaci dvou rozvaděčů veřejného osvětlení.
Město získalo dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši až 1 152 000,- Kč. Nová svítidla
veřejného osvětlení budou úsporná LED svítidla, která splňují všechny platné normy a nařízení.
Město touto výměnou sníží spotřebu elektrické energie a světelný smog. Výměna bude v rozsahu
139 svítidel a 72 stožárů veřejného osvětlení, výměna proběhne v ulicích vyznačených v mapě.
V průběhu prací prosíme občany o trpělivost a věříme, že vše se podaří.
Helena Řezáčová, místostarostka
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Děti do lavic zasednout nemůžou,
ale doma rozhodně nezahálí…
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Děti do lavic
zasednout nemůžou,
ale doma rozhodně
nezahálí…
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Děti do lavic
zasednout nemůžou,
ale doma rozhodně
nezahálí…
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Děti do lavic zasednout nemůžou,
ale doma rozhodně nezahálí…
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Třeťáčci vzpomínají na školu hrou
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PRODEJCI Kulturních kalendářů Města Hodkovice nad Mohelkou

Kniha – Vladislav Kos
Papírnictví – Alena Thomasová
Zverimex – Jarmila Knoblochová
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Ovoce a zelenina – David Hanus
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou
Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 320 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shelltypu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří slepiček: 15 – 19 týdnů. Cena: 169 – 219 Kč/ks.
Prodej: 23.5. a 20.6. 2020 v 17.20 hodin
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

Placená inzerce

Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena dle poptávky).
Případné bližší informace: tel. 601 576 270, 728 605 840.
www.drubezcervenyhradek.cz
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Hodkovice nad Mohelkou před 100 lety
O čem se psalo v hodkovických kronikách a místním tisku v roce 1920.

Ve dvacátých letech 20. století byly v Hodkovicích vedeny dvě městské kroniky – česká
a německá. Česká popisuje události od roku
1918, kdy byla založena samostatná Československá republika. Psal ji tehdy Alois Bobek,
učitel zdejší obecné školy a později odborný
učitel měšťanské školy.
Ve stejném období vznikla i třetí hodkovická kronika – školní. Ve školním roce 1919/1920
ji začal psát ředitel občanské školy, Antonín Boháč. Zdejší Češi se totiž sjednotili a vyžádali si
zřízení smíšené občanské školy (tj. 2. stupeň,
měšťanská škola). Ta byla umístěna v budově
matiční školy v Pražské ulici. Tu měly Hodkovice dosud jako jedinou českou školu a pouze
jako obecnou (tj. 1. stupeň). První zapsanou
událostí byla vánoční nadílka, kterou pro děti
přichystal dámský odbor Národní Jednoty
Severočeské, a o které se dostala zmínka i do
novin.
Rok 1920 byl ve znamení pokračujícího nedostatku potravin a zvyšování obecních daní.
Aby se dařilo udržet rozpočet města, zvýšily se

místní poplatky za elektřinu, za psy (rozděleno
na hlídací za 5 Kč a luxusní za 10 Kč), z piva
a vína (i ovocného). V hodkovických kronikách
jsou navíc popsány tyto události:
Leden
„Z počátku tohoto měsíce panovaly veliké zimy
a později se dostavily také deště, které spousty sněhu proměnily v řídkou směs. Následek toho byla
četná nachlazení a rozšíření četných nakažlivých
nemocí, zvláště chřipky.“ –– Tzv. španělská chřipka se od podzimu 1918 vyskytovala i v Hodkovicích.
„Zpráva o novém rozvodu elektřiny. Pan starosta podává podrobný výklad o tomto novém zařízení a hned nato uděluje slovo panu vrchnímu
inženýrovi Wengenheimovi, který podává věcné
dobrozdání o plánovaném, případně zesíleném
starém rozvodu světla. Pan Josef Zick žádá, aby
byla vyšetřena možnost nákupu lokomobily nebo
podobného zařízení, ale aby to bylo učiněno v dohodě s pivovarem, aby byla parní síla v pivovaru racionálněji využita. Tento návrh byl přijat 19 hlasy.“

Novinová zpráva ze dne 4. ledna 1920, Hlasy Pojizerské
(zdroj: http://www.digitalniknihovna.cz/kvkli)
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–– Bohužel v kronikách není upřesněno, jak
tato záležitost dopadla. Hodkovický pivovar dodával od roku 1909 elektrický proud na veřejné
osvětlení, do zhruba třetiny domů a pro pohon
strojů v malých dílnách. Kvůli nedostatku uhlí
docházelo během 1. sv. války (a ještě i po ní)
k výpadkům elektřiny a ještě více rostla její
cena. Až v roce 1924 byly Hodkovice připojeny
k zemské elektrické centrále v Liberci.
Únor
„Díky teplému počasí mohli hospodáři sklidit
z polí poslední brambory a řepu, což znemožnily
předčasné vánice.“ –– Vloni na podzim přišla
zima již na konci října, kdy napadlo mnoho
sněhu. Stromy, které ještě neshodily listí, byly
velmi poškozeny. Na polích zůstalo množství
nesklizených plodin, ke kterým se již nebylo
možné dostat.
„Na zasedání městského zastupitelstva byl odhlasován návrh, aby bylo zakázáno navštěvování
tanečních zábav mladým osobám obojího pohlaví
ve věku od 14-17 let.“ –– Již v loňském roce bylo
obnoveno pořádání tanečních zábav, které byly
hojně navštěvovány, protože lidé chtěli dohnat,
co dříve neužili.
„Usneseno připojiti se k návrhu města Českého
Dubu a obcí o zřízení odbočky silnice Hodkovice –
Vlčetín – Český Dub a bylo povoleno obci 30.000
Kč na úhradu připojovací části, čímž se ovšem
vydání obce ještě zvýšilo.“ –– Nová silnice byla
zprovozněna o dva roky později. Do té doby se
do Českého Dubu jezdilo přes Petrašovice.
Březen
„Zákonem z 19.3.1920 byla postavena braná
moc na základ vojenské povinnosti a nikoliv milice. A to počínaje 17. a konče 60. rokem v době
mobilisace. Vojenská povinnost pro schopné občany počíná 20. a končí 50. rokem v době míru.“
–– Vojenská povinnost se stala všeobecnou, pro
všechny stejnou a musela být splněna osobně.
Délka prezenční služby měla trvat 14 měsíců,
s tím že během prvních šesti let byla přechodně prodloužena až na 24 měsíců. V dřívějších
dobách vstupovali vojáci do armády dobrovolně, ale upisovali se na doživotí. Josef II. zavedl
při reformě v letech 1771-1781 vojenskou po-
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vinnost a verbování nahradily odvody (často
násilím) na doživotní službu. Osvobozeni byli
šlechtici, duchovní, lékaři, učitelé, úředníci, studenti a lidé nepostradatelní pro hospodářský
život, majetní sedláci a jejich nejstarší synové
atd. Na vojnu byli odváděni venkované, řemeslníci, dělníci a nezaměstnaní. Pokud sehnali
peníze, mohli se z vojenské služby vykoupit. Až
od roku 1802 omezila reforma arcivévody Karla délku vojenské služby na 10 let u pěchoty,
12 let u jezdectva a 14 let u dělostřelectva. Od
roku 1858 trvala vojna 8 let, od r. 1868 3 roky,
a od r. 1912 nejvýše 2 roky.
Duben
V německé kronice jsou opakované stížnosti na nedostatek potravin. Přestože byli všichni
ve stejné situaci, český kronikář se, krom závěrečného shrnutí, těmto zmínkám vyhýbal
– pravděpodobně nechtěl podporovat negativní
manipulace a přilévat olej do ohně proti své
vlasti. „Všichni kdo doufali ve snížení cen, byli zklamáni, protože drahota neklesala, naopak se ještě
zvýšila. První týden byla opět vydávána jen půlka
chleba a místo mouky kroupy. V dalších týdnech
nebyl ani chléb, ani mouka. Nedostatečné a nepravidelné zásobování vedlo k opakovaným stížnostem a také k velké demonstraci dělníků.“ O této
demonstraci se nikde jinde nepíše, nicméně
v tomto roce proběhly hladové pochody, demonstrace a stávky na více místech v Československu. Během 1. sv. války se zhroutil systém
zásobování a ani v prvních letech po skončení
války se ještě neobnovil. Chyběly zemědělské
síly, takže produkce obilí a brambor pro obyvatele nestačila. Navíc ceny a dostupnost všeho
zboží zhoršovali překupníci (keťasové).
„Neděle 18. dubna – Dnes konaly se první republikánské volby do Národního shromáždění. Byly
to první volby na základě rovného, volného a tajného hlasovacího práva. Právo volební měl každý
občan i občanka bezúhonný, beztrestný, který dovršil věku.“ –– Byly to naše první volby (a dokonce
jedny z prvních na světě), ve kterých směly volit
a být zvoleny i ženy. O týden později se volili zástupci do senátu. V Hodkovicích bylo 6 německých a 8 českých stran. Bylo odevzdáno celkem
1573 platných hlasů pro poslaneckou sněmov-
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nu / 1417 platných hlasů pro senát, z toho 1055
/ 946 pro německé strany, 517 / 471 pro české
strany a 1 / 1 hlas pro židovskou stranu.
Květen
„Počasí: měsíc květen byl letos skutečným
květnem. Bylo mnoho krásných teplých dní, už
v prvních dnech měsíce byly ovocné stromy v plném květu. Ve dnech 19. a 28. tu byly velké bouřky,
které způsobily mnoho škod na polích. Bouřka 28.
přinesla také kroupy velikosti holubího vejce.“
„Svátek práce. Průvodem táhli čeští dělníci
na náměstí, kde se konal tábor lidu. Večer opět
sehráno bylo divadlo ze sociálního života v České
Besedě.“ –– Již podruhé se tento svátek konal
jako zákonem ustanovený a proběhl jako samozřejmost, ke které nebylo nutno nic více dodat. V roce 1890, kdy byl v Paříži vyhlášen, byl
rakouskou vládou zakázán a tábory lidu byly
rozpuštěny. Do Hodkovic bylo k tomu povoláno 13 četníků a 6 mužů finanční stráže. Tehdy
bylo demonstrováno pro osmihodinovou pracovní dobu a zvýšení mezd. Před rokem 1883
se v továrnách pracovalo v létě od pěti hodin

ráno (v zimě od šesti) do osmi večer s půlhodinovou nebo hodinovou přestávkou na oběd,
tj. 13-14 hodin. Poté byla práce zkrácena na 11
hod. a od r. 1899 trvala už „jen“ 10 hod. Vytoužených osmi hodin bylo dosaženo až zákonem
v roce 1918.
„Čtvrtek 27. května. Podle ústavy byl dnes volen prezident československé republiky, jímž většinou hlasů byl opět zvolen dosavadní prezident
Dr. T. G. Masaryk.“ –– Přestože podle ústavy se
měla další volba konat až v roce 1925, Masaryk
chtěl, aby jeho prezidentský mandát potvrdili
poslanci, kteří byli zvoleni v řádných volbách
(na rozdíl od roku 1918, kdy byl jednohlasně
zvolen Revolučním národním shromážděním).
Dalšími kandidáty byli dva komunističtí radikálové Muna a Janoušek, a za německé strany
univerzitní profesor August Naegle.
Červen
„Po několika krásných a teplých dnech na začátku měsíce bylo chladno a deštivo. V době od 7.
do 12. klesl teploměr tolik, že na mnoha místech
zmrzly brambory.“

Hodkovice na pohlednici z počátku 20. let 20. st.
(zdroj: archiv Spolku rodáků a přátel Hodkovic)
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„Neděle 27. června. Dnes se po šesti letech
zase konala první německá slavnost v Hodkovicích, uspořádaná německým Bundem. Díky krás-

Hodkovické trhy v roce 1899
v knize Velký národní kalendář pro čas
a věčnost na obyčejný rok
(zdroj: http://www.digitalniknihovna.cz/nkp)

nému počasí byla dobře navštívena. Značný zisk
byl odevzdán na dobročinné účely.“ –– V době
před válkou bylo pořádání různých slavností oblíbeným zpestřením běžného života. Asi
největší slavností byl v roce 1910 Heimatsfest
(oslava domova). Po vyhlášení Československého státu a potlačení odbojné „provincie“ Deutschböhmen nebylo pro německé oslavy vhodné
ovzduší.
„Obec Hodkovice může na základě písemných
zpráv konat 7 jarmarků a dobytčích trhů. Městská
rada navrhuje nevzdávat se toho práva, ale pořádat v době špatných hospodářských poměrů jen
5 trhů, a to: 1. v pondělí po neděli Laetare (březen),
2. dne 1. května, 3. v úterý po sv. Prokopu (červenec), 4. na sv. Martina (listopad), 5. o druhém
adventním úterku.“
(Pokračování příště.)
Martina Pelantová,
Spolek rodáků a přátel Hodkovic
http://pratele–hodkovic.cz

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
Fotbalová a míčová seznamka pro nejmenší děti od 1 do 5 let.
Kde: fotbalové hřiště SK Hodkovice nad Mohelkou
Kdy: od června každé úterý a čtvrtek od 16 do 17 hodin
Vstup na fotbalové hřiště pouze ve sportovní obuvi
(platí pro rodiče i děti), vlastní míč vítán.
Vstupné: 20 Kč
Kontakt: Irena Škopánová
skopanova@seznam.cz
736 422 961
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135 let od otevření Turnhalle
V hodkovické kronice je k otevření napsáno toto:
Rok 1884
Když zdejší tělocvičný spolek (Turneři) už po
řadu let usiloval o stavbu tělocvičny a shromáždil peníze dobrovolnými sbírkami, podal ve schůzi městského zastupitelstva 2. dubna písemnou
žádost, aby obec přenechala na stavbu tělocvičny
bezplatně svou zahradu na parcele č. 229. Tato
žádost byla ve schůzi městského zastupitelstva
8. května vyřízena tak, že zahradní pozemek byl
bezplatně přenechán turnerům pro stavbu tělocvičny. Stavba začala ještě během léta.
Rok 1885
31. května byla otevřena nově postavená
tělocvična; ve městě bylo mnoho vlajek a ozdob
a přes nepříznivé počasí se dostavilo kolem pěti
až šesti set turnerů.
Starosta Johann Kirchhof pronesl na tržišti pozdrav, načež vedoucí spolku turnerů Hermann Tobis pronesl slavnostní řeč. Oba řečníci
byli aplaudováni. Pak se dal do pohybu průvod
provázený 40 dívkami ve stejných krémově žlutých šatech zdobených černo-červeno-zlatými
stuhami k tělocvičně, před níž promluvil vedoucí
stavebního komitétu městský radní Ferdinand
Schneider o stavbě a jejím dokončení; jeho řeč
byla přijata s potleskem.
Odpoledne byl u střelnice ve Skalním údolí
koncert.
V knížce „Výlety po Hodkovicích aneb 10 let
cesty za poznáním“ je popsáno fungování a přeměny tělocvičny až po dostavbu Kulturního
domu:

Na místě dnešního Kulturního domu stála od
roku 1885, celých 100 let, budova tělocvičny, kterou postavil německý tělocvičný spolek Turnerů.
Turneři byli německou obdobou českého Sokola
a peníze na stavbu své tělocvičny střádali dlouhé
roky a proto její otevření 31. května 1885 bylo
spojeno s velkou slávou. „Turnhalle“ pak byla
velmi hojně využívána nejen ke cvičení, ale také
k pořádání divadelních představení, koncertů,
bálů, přednášek a různých oslav. Tak to šlo až
do 2. světové války. Po roce 1945 a odsunu německého obyvatelstva se v tělocvičně pořádaly
především kulturní akce, ale už českými spolky.
Později se akce pořádaly pod hlavičkou Osvětové
besedy a tento název se používal i pro tělocvičnu.
Odehrálo se zde mnoho divadelních představení a po mnoho let se tu například konala soutěžní přehlídka ochotnických divadelních souborů „Hodkovické jaro“. Pořádaly se tu též hudební
festivaly a nedá se zapomenout na kouzelnou
atmosféru bálů a zábav, které se v sezóně konaly
téměř každý týden. Budova Osvětové besedy ale
bohužel postupně chátrala, až byla nakonec uzavřena a místo opravy bylo rozhodnuto o stavbě
nového Kulturního domu.
Ten se stavěl od roku 1985 a stavbu provázela řada problémů. Dokonce došlo ke zřícení části
stropů a stavba byla na delší čas přerušena. Kulturní dům byl dokončen až na podzim roku 1989,
těsně před Sametovou revolucí.
František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Na fotkách je zachycena tělocvična okolo roku 1900 a výstavba Kulturního domu
v letech 1985 – 1987. (foto z archivu města Hodkovice n. M.)
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Evakuace
Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat
a majetku z objektu nebo oblasti ohrožené mimořádnou událostí do bezpečí.
Nejčastějším typem je evakuace řízená a dále samovolná, kdy se evakuovaní občané o náhradní
ubytování postarají vlastními silami a prostředky (např. u příbuzných nebo známých). V případě řízené, dlouhodobější evakuace jde o přemístění do evakuačních středisek, která jsou předem
vytipována. To znamená do prostor pro nouzové ubytování a stravování, pro menší evakuovaná
zvířata a uskladnění věcí. V Libereckém kraji se jedná zejména o prostory základních škol nebo
internátních zařízení.
Kdo a kdy může nařídit evakuaci?
Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt,
starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností (ORP) pro svůj správní
obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje. S evakuací se dnes nejčastěji můžeme
setkat například při požárech výškových budov, nákupních center a kulturních zařízení, při nahlášení uložení výbušného systému, nebo při povodních a úniku nebezpečných látek, případně pokud
se v bytech nebo objektech naleznou zbraně, výbušniny a střelivo.
Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme se o evakuaci například od velitele zásahu, zaměstnavatele nebo správce objektu, z místního rozhlasu, z radiovozů policie nebo hasičů. Pokud nebezpečí z prodlení nehrozí, dozvíme se potřebné informace také z médií, zvláště České televize
a Českého rozhlasu.
Musíme uposlechnout výzvy k evakuaci?
Výzvy velitele zásahu k opuštění prostoru nebo objektu při mimořádné události jsou občané povinni uposlechnout podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Neuposlechnutí výzvy znamená nejenom ztěžování práce záchranných složek,
ale může vést i k ohrožení zdraví a životů evakuovaných osob a záchranářů provádějících zásah.
V případě, že osoba evakuaci odmítne, je povinna prokázat svoji totožnost a následně je zahájeno
správní řízení o přestupku. Fyzické osobě může být za odmítnutí evakuace uložena pokuta až do
výše 100 000 Kč.
Co dělat a na co nezapomenout při vlastní evakuaci?
V případě vyhlášení evakuace je důležité vědět, co udělat před odchodem z domácnosti, kanceláře
či jiného objektu.
Při krátkodobém opuštění objektu (na několik hodin):
yy Vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte světla, vypněte vodu.
yy Uhaste otevřený oheň.
yy Vypněte topení (plynový kotel).
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Vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky.
Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na rodiče.
Uzamkněte objekt a přesvědčte se, že i ostatní v budově o evakuaci vědí.
Pomozte malým dětem, osobám starším, invalidním či jinak hendikepovaným.

Při dlouhodobém opuštění objektu (kromě výše jmenovaných):
yy Připravte si evakuační zavazadlo.
yy Pro zabezpečené domácí mazlíčky, které berete s sebou, nezapomeňte krmivo a vodu.
yy Zabezpečte hospodářské zvířectvo dostatkem krmiva a vody.
yy Vypněte hlavní uzávěr vody a plynu.
yy Označte obydlí zprávou o počtu evakuovaných osob a místě Vaší evakuace, která slouží orgánům krizového řízení. Vhodné je také připojit číslo Vašeho mobilního telefonu.
Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo je kufr, taška nebo batoh s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění
domova na více než jeden den. Každá osoba by měla mít pouze jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg,
děti do 10 kg) označené jménem, případně telefonním kontaktem. Obecně platí, že by evakuační
zavazadlo mělo obsahovat věci, které jsou třeba při třídenním pobytu v přírodě.
Obsah evakuačního zavazadla:
yy trvanlivé potraviny, balená voda, hrnek,
miska, příbor, zavírací nůž
yy peníze, cennosti, dokumenty, smlouvy,
přenosné disky s důležitými daty
yy běžné hygienické potřeby a léky nebo
zdravotní pomůcky k dennímu užívání
yy oblečení odpovídající danému ročnímu
období, náhradní prádlo a obuv
yy spací pytel, deka, případně karimatka
yy mobilní telefon s nabíječkou, rádio s náhradními bateriemi, svítilna, šití
yy předměty pro vyplnění volného času knihy, menší společenské hry a hračky
pro děti
Další rady pro občany naleznete pod tímto
odkazem https://www.hzscr.cz/sluzby-a-rady-pro-verejnost-rady-obyvatelstvu.aspx
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd 1

3.2.2020 13:11:29

29

Kulturní kalendář

Básničky žáků 3. B
Inspirací byl úryvek
z knihy Nikolaje Nosova
Jak Neználek skládal verše
------------------------------------------Už je krásně,
slunce svítí
a my musíme s rouškou žíti.
Ale chceme zdraví býti,
tak se nesmíme cítit jako v síti.
Takže nám to nevadí,
musíme být veselí.
Hrajeme si, učíme se,
myslíme na kamarády,
co nám doba přinese,
již si trochu nevím rady...,
už se těším do školy .
Venku je krásně,
slunce svítí,
na loukách už kvete kvítí.
S kamarády běháme
a tak zase blázníme.
Pak se zase nudíme...
jak se do tý školy těšíme!
Tomáš Havrda
------------------------------------------JARO UŽ JE TADY
BOJUJEME S KORONAVIREM
VŠICHNI NOSÍ ROUŠKY
TVÁŘÍ SE JAK BOUŘKY
VŠECHNY ŠKOLY ZAVŘENÉ

ALE PRÁDNINY TO NEJSOU
NE NE NE
SLUNÍČKO NÁM POMÁHÁ
A PROTO JE STÁLE DOBRÁ NÁLADA
Julie Jarešová
------------------------------------------Roušky všude vykoupené,
prodavači nevědí,
proč ty lidi vyvádějí,
když maj čisté prostředí.
Doktoři to mají těžké,
test je za tři tisíce,
ty účetní jsou fakt blázni,
nebo spadli z měsíce.Alexandr Melda
Jaro je tu,
všichni v karanténě,
roušku všichni mají,
ale zvířátka ne.
Doktoři zpocení,
nemají to lehké,
všude je zavřeno
a co bude ještě?
Sebastián Melda
-------------------------------------------
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------------------------------------------Prázdniny budeme mít dlouhé,
tři, čtyři měsíce pouhé.
Virus vlítl mezi nás,
v září uvidíme se zas.
Musíme se doma učit,
né se ve škole mučit.
Maminkám vstávají vlasy,
mailem posílají ohlasy.
Jestli tohle přežijeme,
to si pěkně oddychneme,
a pak hurá zase zpátky,
do školy, zadními vrátky.
Nikola Brázdová
------------------------------------------Učíme se doma,
občas je tu nuda.
Baví mě matika,
ta mi vždycky utíká.
Už se těším na kámoše,
Nikolku, Pepu a Tomáše.
Vít Smutný
------------------------------------------Básnička pro paní učitelku
Já mám rád jaro,
slunce svítí,
za okny je teplo
a roste luční kvítí.
Stromy kvetou, květy voní,
po louce se děti honí.
Posílám Vám pro radost,
básničku o jaru,
ať se líbí při kafíčku
a dejte si k ní i sladkost .
Vít Zajíček
-------------------------------------------

Děti doma nezahálejí
Fyzika 7. třída
Domácí experiment
Těžiště tělesa

Využití těžiště
tělesa v praxi
– stavba věže,
modelování
„akrobata“.
Hledání těžiště
rozmanitých
rovinných útvarů.
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Manévry domobrany v okolí Hodkovic
Na pohlednici s obrázkem Hodkovic, zaslané
26. srpna 1907 krejčovskému mistrovi Josefu
Jozefovi z Hořic u Jičína, Husova třída čís. 12, je
připsáno „Pozdrav z manévrů“.
Na druhé straně pohlednice je psáno:

rostovi a spolkům své potěšení a pověřila pana
starostu, aby jim tlumočil jeho poděkování.
Následujícího dne jela jeho císařská Výsost na
návštěvu ke knížeti Alainu Rohanovi na Sychrov
a třetího dne se v hotelu U arcivévody Štěpána
konalo galadiner, na něž byli pozváni nejvyšší

Drazí rodiče!
Zaslaných 10 K jsem obdržel a děkuji. Jest zde
mnoho velikých kopců a proto se nám v manévrech špatně vede. Nezapomeňte mi tedy prádlo
a vše připraviti od neděle za týden jsem doma.
Váš Rudolf
Jak zjistila Martina Pelantová, bylo domobranci Rudolfu Jozefovi v době manévrů 23
let.
O manévrech v okolí Hodkovic se zmiňuje
hodkovická kronika takto:
Při příležitosti manévrů a koncentrace vojska
v okolí Hodkovic pobývala jeho císařská Výsost
arcivévoda Friedrich jako nejvyšší velitel na inspekci domobrany po 3 dny v Hodkovicích a byl
ubytován ve vile pana Maxe Blaschky. Večer při
příjezdu byla jeho císařská Výsost přivítána na
elektricky osvětleném nádraží jeho Jasností knížetem Alainem Rohanem, c. k. okresním hejtmanem dr. Rytířem von Steffkem a panem starostou
Adolfem Kirchhofem a odjela hned nato do svého
bytu. Spolky mu provedly pochodňový průvod
a střelecká kapela zastaveníčko před vilou. Jeho
císařská Výsost vyjádřila přítomnému panu sta-

Podpis arcivévody Friedricha
v Pamětní knize Osevního spolku

Pohlednice manévry 1907
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přítomní důstojníci, c. k. okresní hejtman dr. Rytíř von Steffek, pan velkoprůmyslník Max Blaschka, pan starosta Adolf Kirchhof a pan děkan
P. Jan Kara. Při této příležitosti předložil pan
starosta jeho císařské Výsosti prosbu o posádku
domobrany. Když skončila hostina, odjela jeho
císařská Výsost povozem do Českého Dubu a pan
starosta Adolf Kirchhof provázel jeho Výsost až
na hranice města, kde se jeho císařská Výsost
rozloučila a vyjádřila se s největší spokojeností
o svém pobytu v Hodkovicích.
Na památku na tuto vznešenou návštěvu podepsala jeho císařská Výsost milostivě pamětní
list, který byl zavěšen v zaskleném rámu v radničním sále. Tolik hodkovická kronika.
Tento pamětní list se nezachoval, ale arcivévoda Friedrich se zapsal do pamětní knihy

Osevního spolku, takže jeho podpis se v hodkovických archiváliích dochoval.
Manévry u Hodkovic se týkaly domobrany –
co je to vůbec domobrana?
Domobrana (rezervní armáda) je součást vojska (armády) povolávaná do zbraně pouze v době
války. Za Rakouska-Uherska se domobrana skládala z mužů ve věku 19-42 let, rozdělených do 24
tříd od nejmladších po nejstarší.
Domobranec Rudolf Jozef byl tedy v 5. třídě
zařazení.
Rád bych poděkoval panu Petru Bočkovi za
laskavé zapůjčení pohlednice Hodkovic se vzkazem Rudolfa Jozefa.
František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali radě města za poskytnutí finančního příspěvku
na nákup prostředku BEE-Safe pro desinfekci včelích úlů. Díky této pomoci bylo
možné zakoupit postřik pro naše registrované včelaře. Po celorepublikových úhynech
na přelomu roku 2019/2020 jsme se rozhodli jít novou cestou a podpořit imunitu
našich včelstev, tak abychom zachovali včely v krajině.
Za základní organizaci ČSV Hodkovice nad Mohelkou
Přemek Burian, předseda spolku

