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Kulturní kalendář

Vážení čtenáři,
po menší odmlce jsem ráda, že se opět vrací-
me k pravidelnému měsíčnímu vydání. Dou-
fám, že pro Vás bylo letní dvojčíslo milým 
společníkem. V zářijovém kalendáři jsme pro 
Vás připravili kromě již obvyklého obsahu 
také pozvánku na Hodkovické slavnosti, kte-
ré se budou konat 22.9. Uvnitř čísla naleznete 
program a věřím, že se přijdete podívat.

S přáním krásného září
Za kolektiv redakční rady

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
září 2012

Marie Charvátová
Hana Želinská
Hana Dopitová

Poplatky za komunální odpad

Upozorňujeme občany,
že splatnost poplatku za komunální odpad pro II. pololetí 2012 je 30. září 2012.
Platba může být provedena v hotovosti na pokladně MěÚ Hodkovice nad Mohel-
kou 1. patro, nebo bezhotovostně na č. ú.: 0984945399/0800, v.s.: 1337  + číslo 
popisné (evidenční) předmětné nemovitosti.

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HODKOVICE NAD MOHELKOU

POZOR! 
BYL PRODLOUŽEN TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 30. 9. 2012!

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou připravuje na základě zákonné povinnosti 
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 30. 9. 2012 podali svou žádost na podatelnu 
MÚ. Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři stavebního úřadu.

Městský úřad informuje
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Informace ze 3. zasedání zastupitelstva města 27. 6. 2012

 −  ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 15. 6. 2012. Příjmy města byly 16.424.190.-Kč 
(52%), výdaje 15.587.752.-Kč (44,5%) a financování 836.438.-Kč (23,9%).

 − ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Hodkovice n. M. za rok 2011 bez výhrad.

 −  ZM bere na vědomí  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hodkovice n. M. za rok 
2011. Kontrolu provedl Krajský úřad Libereckého kraje, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 −  ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012. Příjmy v rozpočtové změně jsou 1.292.101,55 Kč, výdaje 
v rozpočtové změně jsou 1.292.101,55 Kč, financování 0.- Kč

 −  ZM neschvaluje prodej části pozemku p. p. č. 86 manželům H. a J. S., bytem Hodkovice n. M. a dopo-
ručuje jeho pronájem.

 −  ZM schvaluje vzájemný bezúplatný převod pozemků mezi Městem Hodkovice nad Mohelkou a Libe-
reckým krajem, jedná se o pozemky pod chodníkem a vedle chodníku v ul. Pelíkovická. ZM pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy.

 − ZM neschvaluje žádost pana Z. K., bytem Hodkovice n. M., o koupi části p. p. č. 562.

 − ZM neschvaluje žádost paní B. F., bytem Hodkovice n. M., o koupi p. p. č. 3317.

 −  ZM neschvaluje žádost paní A. M., bytem Hodkovice n. M. o koupi části p. p. č. 331 v k. ú. Záskalí 
a doporučuje jeho pronájem. 

 −  ZM neschvaluje žádost pana R. H. na zřízení věcného břemene k budoucí cestě na p. p. č. 561 a 562

 −  ZM schvaluje žádost manželů Z.a F. V., bytem Hodkovice n. M. na zřízení věcného břemene k p. p. č. 83 
v k. ú. Radoňovice. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy, náklady na zřízení věcného břemene, 
včetně jednorázové náhrady ve výši 500.- Kč, ponesou žadatelé.

 −  ZM schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku Města Hodkovice nad Mohelkou č. 2/2012 o stanovení veřej-
ně přístupných míst, na kterých je zakázáno provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

 −  ZM schvaluje rekonstrukci kotelny v budově č. p. 217, která slouží k vytápění budovy radnice a č. p. 217. 
Bude provedena výměna kotlů na koks za kotle plynové.

 −  ZM schvaluje v návaznosti na usnesení 53/11 jako pořizovatel nového územního plánu Magistrát 
města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování. ZM schvaluje starostu An-
tonína Samka jako určeného zastupitele pro jednání s pořizovatelem. ZM stanovuje termín pro podá-
vání návrhů na změny v územním plánu od občanů a vlastníků nemovitostí ve městě do 30. 9. 2012.

 −  ZM bere na vědomí závěrečné vyhodnocení akce – cisternová automobilová stříkačka. Dle  hodnocení 
Ministerstva vnitra ČR akce splnila svůj cíl a nebyly zjištěny odchylky.

 −  ZM bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o auditu společnosti TEPLO Hodkovice n. M. Podle 
závěrečného výroku auditora ing. Karla Hampla podává roční uzávěrka ve všech významných oblas-
tech věrný obraz finanční pozice této společnosti.

 −  ZM zřizuje grantový fond města do kterého budou převáděny prostředky přidělované státem ve smy-
slu novely  Zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a určuje klíč k přerozdělení 
došlých finančních prostředků následovně: 30% sport, 5% Sokol, 5% kultura a 5% charita.

Městský úřad informuje
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Pokračování na straně 5

Informace ze 13. zasedání rady města 27. 6. 2012

 −  RM souhlasí se směrnicí Mateřské školy v Hodkovicích n. M. o stanovení výše úplaty  za před-
školní vzdělávání od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a podmínky splatnosti, podle předloženého návrhu 
ředitelky MŠ.

 −  RM souhlasí s udělením výjimky v počtu zapsaných dětí na školní rok 2012/2013 na celkem 84 
dětí ve třech třídách.

 −  RM souhlasí s pronájmem sklepního prostoru č. 10 v suterénu domu č. p. 622. Žádost podala paní 
P. Ch., bytem Hodkovice n. M.

 −  RM bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájemné a zálohy městských bytů. Dluh ke 
dni 18. 6. 2012 je ve výši 227.209,60Kč. RM požaduje další vymáhání dlužných částek. 

 −  RM schvaluje žádost MUDr. Jitky Dokovičové na vyhrazení dvou parkovacích míst pro zubní 
oddělení na parkovišti u DPS. RM pověřuje realizací ředitele Technických služeb Hodkovice.

 −  RM bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu v Hodkovi-
cích n. M. a to u paní Z. V. ( +1 osoba) a u paní P. Ch. (+ 2 osoby).

 −  RM provedla výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce v základní škole pro potřeby MŠ. Zho-
tovitelem byl vybrán pan Zdeněk Jeřábek, IČ 46032711 za cenu 247.680.- vč. DPH. RM pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

 −  RM provedla výběrové řízení na zhotovitele malování tří pavilónů MŠ včetně kuchyně.  Zhoto-
vitelem byl vybrán pan Zdeněk Jeřábek, IČ 46032711 za cenu 46.260.- Kč vč. DPH.

 −  RM provedla výběrové řízení na zhotovitele nátěrů atik, okapů a svodů tří pavilónů MŠ včetně 
kuchyně. Zhotovitelem byl vybrán Věroslav Bernard, IČ 46048375 za cenu 34.000.-  vč. DPH.

 −  RM provedla výběrové řízení na dodávku a montáž oken ve zdravotní středisku. Zhotovitelem 
byla vybrána spol. FREEZART PLUS a.s., IČ 25046144 za cenu 230.018.- Kč vč.DPH. RM pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

 −  RM zamítla žádost paní Alisy Součkové na povolení veřejné hudební produkce u Penzionu a re-
staurace Pod kostelem.

 −  RM projednala návrh na systém přerozdělení finančních prostředků, které budou městu přidě-
lovány státem podle  novely  zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. RM 
předkládá návrh k projednání ZM.

Informace ze 14. zasedání rady města 11. 7. 2012

 −  RM nesouhlasí s žádostí pana A.V., bytem Hodkovice n. M., o koupi p. p. č. 3317. V současné době 
čekáme na vyklizení pozemku a následně se bude řešit přístupová cesta k domu č. p. 1 Záskalí. 
RM předkládá věc k rozhodnutí ZM.

 −  RM bere na vědomí žádost pana V.H., bytem  Bílá o směnu pozemků a požaduje předložit sta-
novisko stavebního úřadu.

Městský úřad informuje
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Informace ze 14. zasedání rady města 11. 7. 2012 – pokračování ze strany 4

 −  RM nesouhlasí s návrhem smlouvy Úřadu práce ČR o organizaci výkonu veřejné služby a poža-
duje vyjednat pro město výhodnější podmínky.

 −  RM bere na vědomí výpověď smlouvy o poskytování závodní preventivní zdravotní péče MUDr. 
Dagmar Večerníkovou a ukládá tajemníkovi předložit radě návrh smlouvy o poskytování závod-
ní preventivní zdravotní péče s MUDr. Martinem Malíkem.

 −  RM odmítla uzavření závazku o převzetí investorství, ale  souhlasí s uzavřením dohody o spo-
lupráci při výstavbě vodovodu  a kanalizace a převzetí komunikace do správy města  se soukro-
mými investory, kteří plánují výstavbu na p. p. č. 943 a 944.

 −  RM souhlasí s pořádáním soukromé akce občanského sdružení Amater Bike Team Česna-Roho-
zec na Záskalí dne 8. 9. 2012 od 12 hodin do 24 hodin s tím, že po 22 hodině dojde ke ztlumení 
hudební produkce a akce bude ohlášena majitelům okolních nemovitostí.

 −  RM bere na vědomí oznámení paní T. S., bytem Hodkovice n. M., že bere zpět svou žádost, kte-
rou RM projednala v usnesení 136/12.

 −  RM schvaluje žádost pana J. V., bytem Hodkovice n. M. o prodloužení termínu na vyklizení 
pozemku p. p. č. 3317. Termín byl stanoven na 31. 8. 2012, pokud nebude dodržen, zajistí město 
úklid na náklady na V. 

 −  RM bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu v Hodkovi-
cích n. M. a to u pana M.F. ( +1 osoba). 

 −  RM bere na vědomí zápisy z jednání kulturní komise a jmenuje paní Bc. Pavlínu Kuchtovou 
předsedkyní této komise.

 −  RM bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Liberci, kterým soud stanovil Město Hodkovice 
nad Mohelkou opatrovníkem paní H. M., bytem Hodkovice n. M. RM určuje opatrovníkem paní 
Ladislavu Bolardovou.

 −  RM schvaluje objednávku inzerce  v publikaci Města a obce Libereckého kraje. Cena za inzerci 
je 7.500.- Kč vč. DPH.

 −  RM nesouhlasí s předloženým návrhem pana M.Č., bytem Hodkovice n. M. a umístěním stavby 
na p.p.č.1171. RM doporučuje předložit jiný návrh, aby nebyla narušena uliční čára.

 −  RM souhlasí s rozšířením nájemní smlouvy pana F. bytem Hodkovice n. M. o jeho družku paní 
I. J., bytem Hodkovice n. M.

Informace z mimořádného jednání rady města 31. 7. 2012, 
formou per rollam

 −  RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na vodovod a kanalizaci v Hodkovicích nad Mohel-
kou v lokalitě Za tratí, na pozemcích 783/1, 1057, 2752, 3083, 3085, 2617/1, 2146, 2614 a 2166 
v k.ú. Hodkovice n. M., mezi společností SVS a.s. se sídlem v Teplicích a Městem Hodkovice nad 
Mohelkou. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do prodeje předmětu nájemci, nejdéle 
však do 31. 8. 2017. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

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

Snahou kulturní komise je vytvářet 
příznivé podmínky pro kulturní dění 
v našem městě a zároveň i podporovat 
jednotlivé nápady z vašich řad. První vlaš-
tovkou naší činnosti bylo promítání letní-
ho kina, které se uskutečnilo o prázdni-
nách ve Skalním údolí. Další akcí, kterou 
pro vás, jako kulturní komise chystáme, 
jsou Hodkovické městské slavnosti, které 
se letos představí v novém kabátě ve spo-
lupráci s jednotlivými městskými spolky. 

Kulturní komise také založila skupinu 
MěKS Hodkovice nad Mohelkou na soci-

ální síti Facebook, kam se můžete zdar-
ma přihlásit, a budete tak mít možnost 
sledovat nejnovější dění nejen v Hodkovi-
cích, ale i jejich blízkém okolí. Je zde také 
prostor pro vaše nápady a připomínky ke 
kulturnímu dění v našem městě. Každý 
názor je vřele vítán.

Těšíme se na vaši spolupráci. 

Bc. Pavlína Kuchtová, 
předsedkyně kulturní komise Města  

Hodkovice nad Mohelkou

Vážení občané,
před časem vyhlásilo Město Hodkovice nad Mohelkou výběrové řízení na čle-
ny kulturní komise, což je poradní orgán rady, který se bude snažit o podporu 
a rozvoj kulturního dění v našem městě. Všichni její členové: Hana Vaňková, 
Mgr. Pavlína Fialová, Markéta Khauerová, Štěpánka Várková Krutská, Ale-
xandra Hrušovská, Naďa Burianová a Bc. Pavlína Kuchtová se do této činnos-
ti přihlásili dobrovolně a tuto činnost budou také vykonávat bez finančního 
ohodnocení v rámci svého volného času.

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

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.
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Sdružení rodáků a přátel Hodkovice nad Mohelkou 

pořádá již tradiční

„Stezku za historií Hodkovic“
v sobotu dne 15. 9. 2012

Start u Základní školy T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou 

od 09:00 – 10:00 hodin 

Za symbolický startovací poplatek 20 Kč (děti do 15-ti let zdarma) projdete stezku 
cca 3 km dlouhou, plnou tajemné historie a povídání o zajímavých pamětihodnos-
tech v našem městě. Na konci (ve „Skalním údolí“) dostane každý účastník buř-
tíka a pivo (limo) zdarma. U občerstvení nám zpříjemní program dechovka(od 
cca 11:00 – 15:00 a déle dle přání)  „Plechařinka“ se svým bohatým repertoárem.

Od 13:00 hodin je připraven program Rodinného klubu Motýlek  
– Tančíme a bavíme se přes generace. 

Mladí, staří, mamin-
ky, tatínkové, babič-
ky, dědečkové i děti 
(možno i s kočárky), 
všichni jste srdečně 
zváni na opravdu ne-
náročnou procház-
ku a taneček. Krása 
a malebnost „Skalní-
ho údolí“ podbarvená 
příjemnou atmosférou 
hudby a vůně příro-
dy by neměla nechat 

doma sedět ani Vás, kteří si na stezku netroufáte. Každého rádi přivítáme. Na 
kratší či delší posezení zajištěno občerstvení.

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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Společnost Medimal s.r.o. 

příjme zdravotní sestru 
do ordinace všeobecného praktického lékaře v Hodkovicích nad Mohelkou.

Požadujeme:
• nejméně ÚSO s maturitou v oboru všeobecná sestra
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona 96/2004 Sb.
• vstřícné a empatické jednání
• spolehlivost a pečlivost
• dobré komunikační a organizační dovednosti
• uživatelská znalost práce na PC
• výhodou:
	 ♥  osvědčení MZ k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 

(registrace)
	 ♥ praxe ve zdravotnickém zařízení

Nabízíme:
• práce na plný úvazek v jednosměnném provozu
• nástup od 1. 1. 2013
• vstřícný kolektiv 
• odpovídající finanční ohodnocení
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní a životní pojištění) 
• podpora vzdělávání v rámci kreditního systému pro zdravotní sestry 

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete stručný životopis a motivační dopis do 20. 9. 2012 
na email: sestra@medimal.cz

Letní svátek divadla v Proseči

Mezi hosty do zaplněného sálu Sokolov-
ny usedli vedle ochotníků z různých soubo-
rů z blízka i daleka, významné osobnosti 

a starostové z Českého Dubu, Křižan, Světlé 
pod Ještědem, obcí, o jejichž historii ochot-
nického divadla uvedená kniha pojednává.

V pátek 10. a v sobotu 11. srpna se v Proseči pod Ještědem konaly Podještědské 
divadelní slavnosti. Po zahájení a  milém přivítání starostkou Proseče paní Ja-
nou Švehlovou byla slavnostně pokřtěna kniha Milana Pavlů Ochotnické divadlo 
v Podještědí.
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V knize na straně 36 se autor věnuje také 
hodkovickým ochotníkům. Popisuje období 
od vzniku divadla v Hodkovicích, věnuje se 
období 20. a 30. let v minulém století a po-
pisuje činnost ochotníků po druhé světové 
válce až do zániku souborů v roce 1968.

V knížce je také poznámka o nově vznik-
lém souboru H.A.D.

H.A.D. na Podještědských slavnostech 
uvedl svou pohádku O tom, jak líná s chyt-
rou vyzrály na lakomým. Zahájil druhý den 
slavností a získal si srdce diváků, kteří jej 
odměnili dlouhým potleskem. Organizátoři 
přehlídky se snažili vytvořit sváteční atmo-
sféru, přichystali občerstvení a zajistili od-
povídající divadelní techniku, která umož-
nila zahrát představení v dobré kvalitě. 

Přes termín, ze kterého všichni měli trochu 
obavu (byla polovina prázdnin a čas dovo-
lených), se sál na každé představení zaplnil 
do posledního místa. Na závěr organizátoři 
vyslovili pozvání pro hodkovický soubor 
pro příští rok.

Vedle hodkovických vystoupily soubory 
z Českého Dubu s představením Natěrač 
a Dovolená s rizikem a soubor z Litomyšle 
s Českým nebem.

Letní svátek divadla se v Podještědí 
vydařil. 

D. M.

V září hostuje H.A.D. v Liberci a 22. 9. 
zahraje na Hodkovických slavnostech.

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 služ-
bou 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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PRAVIDELNÝ PROVOZ KLUBU OD ZÁŘÍ 2012 
Pondělí 16:30 – 17:15 veselé pískání – děti 5+  od 17.9.2012 

  18:00 – 19:30 STEP aerobik    od 10.9.2012  

  19:00 – 20:30 ZUMBA fit  - SÁL   od 3.9.2012 
 

Úterý  09:00 – 09:45 cvičení batolat   od 4.9.2012 

  10:00 – 10:45 cvičení kojenců od 3 měsíců od 4.9.2012 

  17:00 – 18:30 výtvarná dílna   od 18.9.2012 

  17:30 – 19:00 Kurz snižování nadváhy   od 2.10.2012 (10týdnů) 

19:00 – 20:00 Cvičení 5 tibeťanů   od 11.9.2012  
 

Středa 09:00 - 11:00 volná herna (pouze při nepříznivém počasí)                                  
     jinak výlety po okolí – info přes facebook, nebo        
     na tel.737303722  od 3.10. vždy v herně  

  15:30 – 16:00 zpívánky pro nejmenší   od 19.9.2012 

  19:00 -  20:00 bodystyling – SÁL   od 5.9.2012 

19:00 – 20:00 pilates, kalanetika    od 26.9. 1x za 14 dní 
 

Čtvrtek 09:30 – 11:00 výtvarka pro nejmenší ( 1x za 14 dní ) od října 

     

Pátek  09:00 – 10:30 volná herna pro děti  od 14.9.2012 

  09:15 – 10:00         pohybová školička  od 14.9.2012 

  16:30 – 18:00 Na pokec a na ping pong od 21.9.2012 

 

UPOZORNĚNÍ!  V září a říjnu vstup do herny ZDARMA. 
 

Aktuality a případné změny najdete na našich stránkách 
www.klubmotylek.estranky.cz 
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Kam za kulturou v regionu

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO 
KONÁNÍ

CHARAKTERISTIKA POŘADATEL

21. 9. 20:00 Koncert Ane-
ty Langerové

Zámek Lem-
berk

15. 9. Celý den Podzimní 
Sosnění

Sosnová Czech Classic Car Club 
zve všechny příznivce 
historických sportov-
ních a závodních auto-
mobilů na autodrom do 
Sosnové 

8. – 9. 9. Celý den Tajemná 
rašeliniště 
Jizerských 
hor

Jizerka Návštěvníci si mohou 
projít naučnou stezkou, 
u ekocentra budou při-
praveny hry a dílničky 
pro děti, dospělí se mo-
hou vydat na exkurzi do 
rašelinišť s průvodcem

5. 9. 18:30 Bílí Tygři 
Liberec – HC 
ČSOB Poj. 
Pardubice

Svijanská 
arena, Libe-
rec

8. 9. Celý den Ovocný den Šťastná země, 
Radvánovice

Ovocné soutěže, sumo 
na marmeládě a ovoc-
né produkty… Přijďte 
změřit své síly a chuť 
k jídlu. 

Šťastná 
země, Rad-
vánovice

8. 9. Celý den Sport live 
2012

Tipsport are-
na Liberec

7. ročník sportovní 
show a veletrhu. Vstup 
zdarma. 

Sportpark 
Liberec

8. 9. Celý den Dny ev-
ropského 
kulturního 
dědictví

Liberec 
a okolí

Pro veřejnost jsou 
zpřístupněny památky 
a atraktivity např. Libe-
recká radnice, Liberecké 
podzemí, Strossova vila 
a mnoho dalších více na 
www.shscms.cz/ehd

23. 9. 15:00 Honza a čert Divadlo F. X. 
Šaldy

Pohádka pro nejmenší
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Změna programu vyhrazena! Uvedené akce jsou výběrem z dostupných informačních zdrojů. Více 
informací www.liberecky-kraj.cz a www.evstupenka.cz.

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO 
KONÁNÍ

CHARAKTERISTIKA POŘADATEL

8. – 9. 9. Celý den Worldfest Státní hrad 
Grabštejn

Desátý ročník festivalu 
alternativní, etnické 
hudby a divadla. 

Státní hrad 
Grabštejn

18. 9. 19:00 Zkrocení zlé 
ženy

Divadlo F. X. 
Šaldy

Činohra
www.saldovo-divadlo.cz

15. 9. 19 – 23 
hodin

EHD „Noční 
prohlídky 
zámku s ži-
vými obrazy“

Státní zámek 
Lemberk

Netradiční prohlídky 
zámku s dobovým noč-
ním nasvícením. 

Státní 
zámek 
Lemberk

22. 9. Celý den Bramborák Šťastná země, 
Radvánovice

Brambory vás budou 
provázet v soutěžích, vy-
rábění, ale také v uspo-
kojení vašich mlsných 
jazyků. 

Šťastná 
země, Rad-
vánovice

22. 9. Celý den Městské slav-
nosti v Hod-
kovicích nad 
Mohelkou

náměstí před 
radnicí, Hod-
kovice nad 
Mohelkou

Program pro všechny 
věkové kategorie – ukáz-
ka historického boje, 
vystoupí Prozatimní 
řešení, Panda Dyplomaci 
a Wabi Daněk. Vstup 
zdarma. 

Městské 
kulturní 
středisko 
Hodkovice 
nad Mohel-
kou

28. 9. Celý den Nostalgické 
jízdy na 
zubačce

Kořenov Bramborové ukončení 
sezóny za zubačce s Kra-
konošem. 

Železniční 
společnost 
Tanvald

28. 9. 14 – 23
hodin

Vratislavické 
bobule

Kulturní cen-
trum 101010

Ochutnávka pravé-
ho a nepančovaného 
burčáku dovezeného do 
Desítek z uznávaného 
moravského Hotařova 
vinařství, víno mladé 
i vyzrálé, cimbálová 
hudba Varmuža, soutěže 
o skvělé ceny

28. –29. 9. Celý den Rallye Libe-
rec 2012

Liberec Rallye Legend www.rally-
eliberec.cz

Kam za kulturou v regionu
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Dům s pečovatelskou službou Hodkovice nad Mohelkou 

Pečovatelská služba informuje spoluobčany  Hodkovic nad Mohelkou a blíz-
kého okolí, že ve středu,  dne 12. 9. 2012 pořádá akci u příležitosti 10. letého 
výročí otevření Domu s pečovatelskou službou  

„Slavnostní odpoledne a den otevřených dveří“.

Začátek akce  
je ve 13.00 hodin. 

Program slavnostního odpoledne – prohlídka prostor pečovatelské služby, 
fotoprezentace ze života DPS, informační materiály, kulturní program, občer-
stvení. Konec akce je předpokládán na 17.00 hodinu. 

Všichni jsou srdečně zváni.

Oddíl SPV připravuje:
10. 09. 2012 – zahájení cvičení ve sportovním areálu za školou. 
  – Rodiče a děti od 16.30 hodin.
  – Žactvo od 17.30 hodin.

06. 09. 2012 – pravidelné cvičení STEP AEROBIK. 
  – Každý čtvrtek od 19 hodin do 20 hodin.
  – Malý sál v 1. patře kulturního domu.



KINO – ZÁŘÍ 2012 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 7. září v 19 hodin
GNOMEO A JULIE
Britská animovaná komedie o trpaslících Gnomeo a Julie v českém znění. 
Nejslavnější příběh lásky W. Shakespeara v dalším rozměru. Jako hudební 
doprovod jsou použity písně E. Johna. Délka 84 minut.  Vstupné 50 Kč. 

Pátek 14. září v 19 hodin
TADY HLÍDÁM JÁ
Česká komedie o netradiční dovolené uprostřed šumavské divočiny. V hlavní 
roli Lukáš Vaculík. Délka 110 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 21. září v 19 hodin
CHLUPATÁ ODPLATA
Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně chlupatá! Rodinná animovaná komedie.  
USA/Spojené arabské emiráty. V českém znění. Délka 92 minut. Vstupné 
50 Kč.

Pátek 28. září v 19 hodin
LORAX
Co uděláte, když chce vaše láska opravdový strom a na světě už žádné ne-
jsou?  Animovaný americký film v českém znění. Délka 86 minut. Vstupné 
50 Kč.

NA  ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME

SNĚHURKA A LOVEC, SIGNÁL,ZAPOMENUTÝ OSTROV, ČERTOVA NEVĚSTA

 
Předprodej vstupenek vždy při představení před premiérou.  

Změna programu vyhrazena. 

Fotografie z filmu Tady hlídám já. Zdroj: http://www.tadyhlidamja.com
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ZÁPASNÍK DAVID VÁLA
Narozen: 17. 4. 1978  Sport: zápas řeckořímský Trenér: PaedDr. Ervín Varga

Uvádím přehled jeho dalších sportov-
ních úspěchů:

Sportovní výsledky:
•	 3. místo MSJ 1997
•	 3. místo MSJ do 20 let 1998 
•	 4. místo MEJ 1998 
•	 9. místo OH 2000 Sydney 
•	 5. místo ME 2000 
•	 9. místo ME 2002 
•	 17. místo ME 2003 
•	 14. místo OH 2004 Atény 
•	 9. místo MS 2005 
•	 11. místo ME 2005 
•	 8. místo MS 2006 
•	 2. místo ME 2007 
•	 10. místo ME 2007 (ve volném stylu) 
•	 5. místo ME 2008 
•	 8. místo ME 2009 
•	 16. místo MS 2010 
•	 7. místo ME 2010 
•	 5. místo ME 2011 
•	 9. místo ME 2012 
•	 několikanásobný mistr ČR

Čtyřiatřicetiletý ně-
kolikanásobný mistr 
republiky nemusel při 
svém návratu na olym-
piádu v Londýně po 
osmi letech absolvovat 
kvalifikaci a podobně 
jako většina z 19 zápas-
níků postoupil přímo 
do osmifinále, kde ho 

čekal o osm let mladší Estrada.
Poté, co si oba soupeři připsali v úvod-

Zápasník David Vála z Hodkovic nad Mohelkou začínal s tímto sportem v Lo-
komotivě Liberec. Na evropském šampionátu v Sofii v roce 2007 ve váze do 120 
kilogramů v řecko-římském stylu vybojoval stříbrnou medaili, je to jeho největší 
úspěch v kariéře. Ve finále prohrál s Rusem Barojevem.

ních dvou dvouminutovkách shodně po 
bodu za úspěšnou obranu ve chvíli, kdy se 
jejich protějšek neprosadil v parteru, byl 
stav vyrovnaný 1:1. "Věděl jsem, že je vyni-
kající nahoře. Zkoušel jsem něco udělat dole 
nebo spoléhat na štěstí," řekl Vála.

Podobný průběh bez bodovaných akcí 
mělo i třetí dějství a los následně rozhodl, 
že v závěrečných 30 vteřinách musí útočit 
Vála. "Čekáte a spoléháte, že si to vytáhne 
ten druhý. Je to psychický boj. Nesmíte se 
nechat zlomit, ale bohužel, když jsem to vi-
děl, tak jsem si říkal, to je v pytli," přiznal 
Vála. Estrada se  v parteru ubránil, a to mu 
stačilo na postup. "První utkání je nejslo-
žitější z hlediska svalové práce a pravidla 
zápasu umožňují, že vyhraje závodník bez 
technického bodu," řekl trenér Ervín Varga.

Podle jeho slov nechybělo mnoho, aby 
Vála soupeře otočil. "Těžko říci, kolik chybě-
lo. Půlka vteřinky? Půlka štěstí? Obráceně 
by to nejspíš dopadlo stejně, kdyby se vylo-
soval Kubánec, David by se taky ubránil. Je 
to o štěstí," konstatoval Varga.

Válovi po prohře ještě zbývala naděje 
na bronz. Pokud by se Estrada probojoval 
do finále, Vála by se dostal do oprav. Sys-
tém soutěže je totiž takový, že všichni, kteří 
s pozdějšími finalisty vypadli, automaticky 
postupují do nového semifinále. Vála měl 
smůlu, potřeboval, aby Kubánec vyhrál 
o zápas více.

Výsledky OH – zápas
Váha do 96 kg: 
1. Rezají (Írán), 2. Totrov (Rus.), 3. Lid-

berg (Švéd.) a Aleksanjan (Arm.), 5. Estrada 
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Samoobsluha potravin a večerka  
na sídlišti Podlesí č. p. 561

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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Výkup padaných jablek
bude zahájen během měsíce září.

Bližší informace na telefonním čísle:
606 769 406
Karel Kuchta

(Kuba) a Dějničenko (Běl.), 7. Guri (Bulh.), 8. 
Arusaar (Est.), ...12. Vála (ČR).

DAVID VÁLA patří do starší zápasnické 
generace a letos nejspíš ukončí reprezen-
tační kariéru. Konec reprezentační kariéry 
ovšem neznamená, že by úplně zmizel ze ží-
něnek, už několik let startuje v bundeslize,  

kde by chtěl ještě nějaký čas vydržet. 

Všichni mu přejeme ještě mnoho spor-
tovních a životních úspěchů!

S použitím informací z internetu sestavil
Ing. Václav Zajíček

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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Hodkovice nad Mohelkou, Skalní údolí
6. říjen 2012 

Pořádá:  SK Hodkovice n. Moh. – oddíl lyžování

Start:   kategorie mládeže v 9.30 hod. 
  kategorie muži v 11.00 hod.

Přihlášky: na místě od 9.00 hod průběžně

Startovné: dospělé kategorie  40 Kč
  dorost   20 Kč
  žactvo 5. – 8. kat.  10 Kč

Ředitel závodu: POKORNÝ Pavel
Prezentace: KONEJL Stanislav
Velitel trati: BRADÁČ Bohumil
Hlavní rozhodčí: FIALA Jaroslav

Závodní kategorie ročník narození   délka trati

1. a 2. Předžákyně a předžáci 2006 – 2005 150 m

3. a 4. Žákyně a žáci nejmladší 2004 – 2003 300 m

5. a 6. Žákyně a žáci mladší  2002 – 2001 750 m

7. Žákyně starší 2000 – 1999 1000 m

8. Žáci starší 2000 – 1999 1500 m

9. Dorostenky mladší 1998 – 1997 1500 m

10. Dorostenci mladší 1998 – 1997 2800 m

11. Dorostenky starší 1996 – 1995 2800 m

12. Ženy 1994 a starší 2800 m

13. Dorostenci starší 1996 – 1995 3600 m

14. Muži veteráni 6. 10. 1972 a starší 7200 m

15. Muži hlavní závod  1994 – 5. 10. 1972 7200 m

Závodí se podle pravidel lyžování.

37. ročník Lesního běhu 
Faistauerův memoriál
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NA SHLEDANOU V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU.
www.burin.unas.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,  
opět prodává slepičky snáškových plemen  

Lohman hnědý, Tetra hnědá  

a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.

Slepičky pouze  z našeho odchovu.

Stáří slepiček: 14 – 17 týdnů.

Cena:  159 – 170 Kč/ks.  

Prodeje se uskuteční ve středu 5. září 2012 v 17:20 hod. 

v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.  

Případné bližší informace na tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.
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Tratě:
Převážně po lesních cestách, malý kousek po 
asfaltu, tretry nedoporučujeme.

Vyhlášení výsledků:
Pořadí v cíli bude průběžně vyvěšováno v pro-
storu cíle.

Vyhlašování vítězů průběžně během závodů.

Ceny:
První tři v každé kategorii obdrží hodnotné věc-
né ceny.

Upozornění:
Závodníci a  činovníci se zúčastní závodů na 
vlastní nebezpečí.

Zdravotní služba zajištěna zdravotní sestrou.

Výsledky:
Individuální zaslání: 20 Kč

Občerstvení:
Skromné občerstvení v  průběhu závodu a  po 
jeho skončení.

Startovní čísla:
Za ztrátu účtujeme: 200 Kč 

Protesty:
Vklad: 500 Kč
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Zájezd do IKEA Praha 
16. září 2012 v 9:00 hod z Hodkovic nad Mohelkou 

Odjezd v 9:00 hod z náměstí T. G. Masaryka 

Návrat v 15:00 hod na náměstí  
T. G. Masaryka 

Městské kulturní středisko Hodkovice nad 
Mohelkou pro Vás připravilo  
zájezd do obchodního domu IKEA Praha. 
Odvoz je zajištěn přímo k obchodnímu domu, 
kde budete mít prostor více jak tří hodin pro  
Vaše nákupy. 

Kontaktní osoba – Naďa Burianová, členka 
kulturní komise města Hodkovice nad Mohelkou 

Cena 200 Kč (platba na místě v den odjezdu) 
Rezervace míst: nada.burianova@gmail.com , +420 608 138 398 

Upozorňujeme občany na očkování psů proti vzteklině 
v Hodkovicích nad Mohelkou ve čtvrtek 6. září 2012.

Cena jedné vakcíny proti vzteklině je 80 Kč a vícekombinační vakcíny je 280 Kč.

Zastávky očkovacích míst:
Hodkovice n. M. – odbočka do Skalního údolí  15:00 – 15:10
dolení Záskalí – autobusová zastávka   15:15 – 15:30
Hodkovice n. M. – křižovatka pod kinem   15:40 – 16:00
Hodkovice n. M. – Pelíkovická ul.   16:10 – 16:20
Jílové – na návsi    16:30 – 16:50
Hodkovice n. M. – Mánesova ul. (parkoviště u DPS)  17:00 – 17:20

Náhradní termín očkování je 
ve středu 12. září 2012  
17:00 – 18:00 hodin.

Pan J. Honců Česká ul. 148 
Hodkovice nad Mohelkou.

Telefon : 724 234 335
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Pamětní kniha „SOKOLA“ v  Hodkovicích výborným způsobem zachycuje nejen 
život této jednoty, ale i historii  našeho města. Zachycuje se zde období od roku 
1897 do roku 1945. Chtěl bych vás tímto postupně seznámit s pohledem na historii 
Hodkovic z hlediska Čechů, tak jak je to popisováno v této pamětní knize.

Tělocvičná jednota Sokol v Hodkovicích

8. 1. 1936 se konala členská schůze u br. 
Hnízdila, 19. 1. výroční schůze v sále hotelu 
Praha, župu zastupoval br. Vodička a jednotu 
turnovskou, ochranitelku jednoty hodkovické, 
zastupoval br. Vil. Pecina. 18. 1. se konal sokol-
ský ples. 16. 2. uspořádal dramatický odbor J. K. 
Tyl představení „Jízdní hlídka“ od Fr. Langera 
o životě legionářů v Rusku. Režie br. Novák, vý-
prava Pokorný, Jůza, Fiala a Fajfr. 22. února se 
konal „Matějský večírek“ v Turnově, účastnili 
se br. Jůza, Novák, Kocourek, Horna, Pokorný 
a Malický. 7. 3. 1936 porušilo Německo ustano-
vení mírových smluv a obsadilo porýnské pásmo. 
8. 3. uspořádala naše jednota slavnostní večer za 
spoluúčinkování „Sychrovského tria“ na počest 
narozenin T.G.M. V neděli 5. 4. sehrál soubor 
J. K. Tyl veselohru „Jedenácté přikázání“ za režie 
Ant. Pokorného. 1. 5. uspořádal Sokol Turnov 
v rámci branné výchovy pochodové cvičení do 
Hodkovic. 10. 5. sehrál J. K. Tyl hru „Stánička na 
konci světa“ za režie Ant. Pokorného. 31. 5. osla-
vila liberecká jednota 50 let trvání. Z naší jed-
noty šlo 15 br. v krojích s praporem, 4 ženy a 13 
dorostenek. 7.června oslavila hodkovická D. T. J. 
10 let svého trvání veřejným cvičením, které 
se konalo na cvičišti Sokola za školou. Sokol si 
nechal zaplatit za pronájem cvičiště 450 Kč, za 
to byl veřejně napaden z vlády ministrem soci-
ální péče. Dne 21. června byl slet liberecké župy 
v Hrádku. Zájezdu žup na Slovensko se od nás 
zúčastnili starosta jednoty Jůza, náčelník Beran, 
vzdělavatel Pokorný, Horna, Mrňák, dorostenec 
O.Mrňák, sestry Jůzová, Beranová a Pokorná, 
dorostenky Hornová, Židův a Hnízdilová. 19. čer-
vence se konal župní slet v Proseči pod Ještědem. 
Od 9. do 16. srpna byly pořádány olympijské hry 
v Berlíně. Her se zúčastnilo i mužstvo mužů 

a žen Č.O.S. Čechoslováci získávají celkem 3 
zlaté, 5 stříbrných a 1 bronzovou medaili. V kla-
sifikaci národů je to 12. místo. 19. 8. zavítal do 
Hodkovic pan prezident Beneš při příležitosti ná-
vštěvy libereckého veletrhu. Naše jednota měla 
na uvítání 47 krojovaných účastníků s praporem, 
4 br. ze Žďárku, 6 z Odolenovic, 1 z Frýdštejna 
a dále 22 žáků v krojích z Bílé a četná skupina 
byla z Petrašovic.  Z českých spolků dále D.T.J. 
Hodkovice a hasiči z Petrašovic. 4. 10. a 11. 10. 
sehrál Sokol Hodkovice utkání ve stolním tenise 
se Sokolem Třtí - Radimovice, první utkání jsme 
vyhráli 8:2 a druhé 7:2. Oslava 28. 10. se konala 
večer, soubor J. K. Tyla uvedl za režie br. Nováka 
a výpravy Ant. Pokorného hru J. Vrchlického 

„Noc na Karlštejně“. 29. listopadu sehrál J. K. Tyl 
hru „Ryba a host třetí den...“ Dne 6. 12. byla uspo-
řádána „Mikulášská nadílka“, sál v hotelu Praha 
byl plný dětí. 31. 12. byla uspořádána revue o 4 
obrazech, kterou sestavil Ant. Pokorný. 

Činnost Sokola v roce 1937 byla zahájena so-
kolskou veselicí dne 9. 1. Dne 14. 2. bylo sehráno 
divadelní představení „Diagnosa“, pohostinsky 
vystupovala Marie Červená z Turnova z ochot-
nického spolku Ant. Marek. Na valné hromadě 
dne 17. 2. připomíná br. starosta 75 let od vzniku 
Sokola. 7. 3. sehrál J. K. Tyl hru „Zrádci mezi námi“ 
Dne 22. 3. zakoupili licenci na provozování kina 
v Hodkovicícjh čeští invalidé , kino dostalo nový 
název „Zvukové bio elektra“. 1. 5. do Hodkovic při-
šla „Pojizerská mládež“, chlapci byli organizováni 
vojensky. Koškova hudba vyprovázela tyto milé 
hosty až k Hnízdilům. Dne 26. 5. zemřel br. Karel 
Kramář. 13. června oslavovala turnovská jednota, 
ochranitelka naší jednoty, 75 let svého trvání. 

Pokračování z minulého čísla
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Župní cvičení dorostu a žactva se konalo 20. 
června v Malém Rohozci. Sbor dobrovolných ha-
sičů uspořádal oslavu 20. výročí bitvy u Zborova, 
kterého se zúčastnilo i 15 bratří v krojích z naší 
jednoty. 14. září 1937 zemřel v Lánech Dr. Tomáš 
G. Masaryk. 14. září ve 20. hod. se sešlo shromáž-
dění naší jednoty v tělocvičně, smuteční projev 
přednesl Ant. Pokorný. Pohřeb prezidenta se ko-
nal v úterý 21. 9. 1937. 21. 11. se hrálo divadlo „Její 
veličenstvo láska“ Od Rajské-Smolíkové, za režie 
Ant. Pokorného. 5. 12. byla „Mikulášská nadílka“, 
poděleno bylo přes 120 dětí sáčky s ovocem, pe-
čivem a koláči. Celý rok se nacvičují se prostná  
na 10. sokolský slet v Praze.

V roce 1938 bylo v naší jednotě 128 členů, 
bratří 86. sester 37. Zápis o přesném počtu žáků 
a dorostu se nezachoval, veškerý archiv naší 
jednoty i prapor nechal přestěhovat br. Jůza do 
Turnova, vše se ztratilo. Vše se připravovalo na 
X. všesokolský slet do Prahy. 1. 4. bylo sehráno 
divadlo „Družstvo dobrého děvčete“. 1. 5. pro-
běhla oslava z celého libereckého okresu na 
Masarykově náměstí. 12. 3. bylo Německem ob-
sazeno Rakousko. 24. 4. ohlašuje Konrád Henlein 
požadavky Němců, zejména autonomii pro kraje 
s německou většinou. Napětí se stupňuje, naše 
vláda udělala mimořádná opatření. 19. 5. došlo 
k povolání vojínů specialistů do zbraně a 20. 5. 
odjíždějí na hranice. Dále bylo povoláno něko-
lik ročníků záložáků a v noci z 20. na 21. 5. byl 
rychlý nástup naší armády na hranice. 21. 5. ote-
vřel br. Jůza obálku, která obsahovala pokyny pro 
obec sokolskou z vojenského velitelství. Sokolové 
Hodkovic společně se Sokolem z Frýdštejna odjeli 
hlídat trať do Rychnova. Na 29. 5. bylo stanoveno 
datum odhalení pomníku T.G.M., jako symbolu 
češství. 21. 5. přišla mobilizace. Slavnost byla za-
kázána, až na výslovné přání z Prahy, dne 27. 5. 
byla ale zase povolena. Ještě ten den a několikrát 
v sobotu hlásil tuto připravovanou událost roz-
hlas Praha. Odhaduje se, že slavnosti odhalení 
pomníku se 29. 5. zúčastnilo 7.000 lidí. Toto 
odhalení bylo manifestací českého lidu proti 
německé rozpínavosti. Rok 1938, dvacáté výročí 
založení republiky, to bylo oslaveno X. všesokol-
ským sletem v Praze. O hlavních sletových dnech 

se vystřídaly ve vystoupeních všechny složky 
Sokola.  Slet byl zakončen velkým armádním 
dnem, armády československé, rumunské a jugo-
slávské vystoupily svorně spolu a tak byla doku-
mentována jednota tří států „Malé dohody“. Dne 
3. 8. přijíždí do Československa lord Runciman, 
který stranil německé menšině a koncem srpna 
a počátkem září se stává problém sudetských 
Němců zájmem celého světa.  9. 9. předkládá čsl.  
vláda straně NSDAP svoje návrhy na řešení situ-
ace, které jdou na samou hranici možností. 13. 9. 
bylo v 5 pohraničních okresech vyhlášeno stanné 
právo. 15. 9. bylo vyhlášeno stanné právo i v li-
bereckém okrese. 15. 9. dochází ke schůzce an-
glického ministerského předsedy Chamberleina 
s Hitlerem. v Berchtesgadenu. Zde byl dohodnut 
plán na oddělení německých okresů od čsl. re-
publiky, což bylo následně i schváleno Francií 
a oznámeno naší vládě. Češi byli ochotni na 
záchranu republiky udělat vše, i oběť nejvyšší. 
Zbývala poslední naděje, slovanské Rusko. Vláda 
nepožádala Rusko o pomoc. 22. 9. dochází k mo-
bilizaci čsl. armády. 30. 9. dochází ke schůzce 
Chamberlaina, Hitlera, Musoliniho a Daladiera, 
dohodnuto bylo následující: 1). Evakuace sudet-
ské oblasti začne 1. 10. 2). Vyklizení proběhne 
bez poškození stávajících zařízení. 3). Postupné 
obsazení začne 1. 10. a je rozděleno na 4 úseky. I. 
pásmo Volary a Vyšší Brod. II. pásmo Podmokly, 
Děčín, Frýdlant, Vel. Šenov, Šluknov, Rumburk 
a Varnsdorf. III. pásmo Chebsko. IV. pásmo Krnov, 
Bruntál, Frývaldov, Staré Město. Do  V. pásmu 
připadly i Hodkovice.  Mnoho lidí se začalo stě-
hovat do vnitrozemí. V Hodkovicích zůstávají 
jenom lidé  vlastnící domky, pozemky a ma-
loobchody. Majetek Sokola byl odstěhován do 
Turnova k br. Pecinovi. Ten vše přestěhoval do 
turnovské sokolovny, kde se vše ale záhadně ztra-
tilo. 5. 10. se vzdal úřadu E. Beneš. Němci obsa-
dili Hodkovice dne 7. 10. 1938, německé vojsko se 
ubytovalo v nové české škole. Polsku byla postou-
pena část Těšínska. 6. 10. byla dohoda v Žilině, 
Československo se stalo republikou federativní, 
je to země Česká a Moravskoslezská, Slovenská 
krajina a Karpatská Ukrajina. 30. 11. je novým 
prezidentem Emil Hácha

Léta 1939 – 1945 byla velice těžká pro naši re-
publiku. Za podpory Němců vzniká na Slovensku 
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mohutný proud, který volá po samostatnosti 
Slovenska. 14. 3. 1939 prohlásil slovenský sněm 
po předchozí dohodě A. Hitlera s Dr. Jozefem 
Tisem, samostatný „Slovenský štát“ pod ochra-
nou německé říše. Téhož dne odjíždí do Berlína 
E. Hácha, kde mu oznamuje Hitler, že obsadí 
Čechy a Moravu vojensky, za účelem udržení po-
řádku a ochrany Němců. 16. 3. přijíždí A. Hitler 
na pražský hrad a zřizuje „Protektorát Čechy 
a Morava“, prvním říšským protektorem byl 
jmenován Neurath, na úřad nastoupil 5. 4. 1939. 
Němečtí vojáci odváželi vše od vojenské výzbroje, 
potraviny, vše co se odvést dalo do Německa. 
Kurz naší koruny byl stanoven 10 : 1, tedy deset 
korun za 1 marku, aby si u nás mohli němečtí 
vojáci i něco koupit. Jedinou povolenou stranou 
se u nás stává „Národní souručenství“ E. Háchy. 
28. 4. byla ustavena 1. vláda protektorátu, pod ve-
dením generála Eliáše, který byl později popraven 
za zradu proti říši. Němci i v Hodkovicích zavedli 
svůj pořádek. Český člověk si nesměl koupit do-
mek nebo pole, studenti nesměli docházet do čes-
kých škol. České školství bylo v Hodkovicích zru-
šeno a jenom několik odvážných chodilo do české 
školy v Petrašovicích (např. Zemek, Roubínek, V. 
Zajíček). Budova české Besedy byla zabrána pro 
německý biograf. České knihy z knihovny byly 
spáleny. Pomník T. G. M. byl odstraněn, je s po-
divem, že mohli občané z Jenišovic sochu odvézt. 
Ale všeho dočasu. 2. 5. 1945 byla oznámena smrt 
Hitlera, 3. 5. začíná povstání v Semilech, Ž. Brodě 
a jinde, 5. 5. v Praze. 8. 5. oznamuje Churchil ka-
pitulaci Německa. Moho br. a občanů naší repub-
liky nedožilo konce války. Br. Jůza se zasloužil 
o vznik a vedení pamětní knihy až do roku 1945.  

Funkci kronikáře po jeho odstěhování 
z Hodkovic převzal PhMr. Karel Havlík. K pa-

mětní knize vedené br. Jůzou připisuje pouze 
několik řádků ze svých pamětí. V Hodkovicích 
bylo málo Němců, kteří se chovali korektně 
k Čechům. Bylo vyhlášeno tzv. optování, Češi po-
dávali žádost o přiznání čs. st. občanství. Bylo to 
těžké rozhodnutí. Němci vyváželi některé, kteří 
optovali do Čech i s nábytkem a vyložili je na hra-
nicích mezi Žďárkem a Jílovým. V březnu byla 
okupace zbytku ČSR. Vytvořením hranic, které 
probíhaly mezi Sestroňovicemi a Bezděčínem, 
Jílovým a Žďárkem, dále přes Kalvárii, mezi 
Kohoutovicemi a Petrašovicemi, tak došlo 
k odříznutí Hodkovic. Je zajímavé, kolik bylo 
v Hodkovicích národností, byli tady mimo Němců 
a Čechů i Slováci, Poláci, Řekové, Francouzi, 
Belgičané, Holanďan, Italové, Maďaři, Švýcaři, 
dokonce jedna Judka. Češi se s těmito lidmi jiných 
národností přátelili, tvořili jeden protiněmecký 
živel. Mezi Němci bylo ale i hodně těch, kteří 
se s Čechy přátelili. Např. farář Zimmerhachel, 
s jeho souhlasem se hrály české koledy, biblické 
písně Dvořáka v podání br. Mrňáka. Vrch. stráž-
mistr Herold zachránil mnoho Čechů od krimi-
nálu a před zlobou starosty Stěhulky - Lorence. 
9. 5. 1945 bylo město Hodkovice oficiálně předáno 
do českých rukou, válka končila i zde.  Mnozí 
bratři a sestry se konce války nedočkali, jejich 
duch ale žije s námi, kéž vzkvétá a roste sokolská 
rodina, nechť sílí Tyršovo bratrstvo. Nazdar! 

To jsou poslední věty z „Pamětní knihy 
Sokola v Hodkovicích“, které zapsal v červenci 
1951 PhMr. Karel Havlík.

S použitím pamětní knihy Sokola v Hodkovicích
sepsal Ing. Václav Zajíček

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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