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Kulturní kalendář

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych se krátce vrátila do 
minulého měsíce, konkrétně k měst-
ským slavnostem. Přiznám se, že byly mé 
první a nadmíru splnily mé očekávání. 
Doufám, že i vy jste si přišli v programu 
na své. Samozřejmě budeme velice rádi 
když nám zašlete své dojmy, připomínky 
a nápady pro příští rok. Na závěr už mi 
nezbývá než popřát vám krásný barevný 
měsíc říjen.

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
říjen 2012

Hana Hnízdilová
Ladislav Kouřil

Jaroslava Blechová
Ludmila Košková

Zdeňka Tvrdá
Růžena Kotková

Městské kulturní středisko připravuje 

na pátek 30. listopadu 2012
zájezd do pražského Divadla na Vinohradech na představení 

Brouk v hlavě
s hvězdným obsazením v režii Jiřího Menzela. 

Předprodej vstupenek bude zahájen 9. října 2012 v městské knihovně. Odjezd autobusu 
z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou v 16.00 hodin.

Obsazení:
Viktor Emanuel Champsboisy -> Viktor Preiss, Bouton -> Viktor Preiss, 
Kamil Champsboisy -> Ivan Trojan j.h., Marcela Champsboisy -> Simona 
Postlerová, Romain Tournel -> Václav Vašák, Carlos Homenides 
de Histangua -> Jiří Plachý, Luiza Homenides de Histangua -> Eva 
Režnarová, Doktor Finache -> Jiří Čapka, Štěpán -> Michal Novotný, 
Yveta -> Petra Hobzová, Augustin Ferraillon -> Svatopluk Skopal, 
Olympie Ferraillonová -> Lucie Juřičková, Evženie -> Andrea Elsnerová  
/ Alexandra Tomanová, Rugby -> Martin Zahálka, Baptistin -> Jaroslav 
Kepka, Slečny -> Mimický sbor Divadla na Vinohradech

Divadlení představení
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Informace ze 4. zasedání zastupitelstva města 12. 9. 2012

 −  ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31. 7. 2012. Příjmy města byly 24.644.766 Kč 
(74,6%), výdaje 20.902.240 Kč (57,5%) a financování 3.742.526 Kč (106,9%).

 − ZM neschvaluje žádost pana A. V., bytem Hodkovice n. M., o koupi p. p. č. 3317.

 −  ZM schvaluje smlouvu o ručení za úvěr spol. Teplo Hodkovice s. r. o., kterým bude financována re-
konstrukce městské kotelny. Úvěr poskytne Česká spořitelna a. s., Liberec.

 −  ZM schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy v Hodkovicích o 25 žáků a schvaluje zápis odlouče-
ného pracoviště na adrese: J. A. Komenského 467, Hodkovice nad Mohelkou.

 −  ZM schvaluje přerozdělení finančních prostředků vyčleněných na opravu komunikace Žďárek ve 
výši 300.000 Kč tak, aby na Žďárek bylo využito 200.000 Kč a 100.000 Kč bude použito na opravu 
komunikace na Záskalí.

 −  ZM souhlasí se zahájením přípravných prací na plánované dílčí úpravy náměstí a souhlasí se zařa-
zením do rozpočtu roku 2013.

Městský úřad informuje

Přivítány budou tyto děti:
Kristýna Kolářová, Vít Laurin, Anna Žáčková, Rostislav Šindelář, Filip Kouřil,  
Stela Šarbortová.

„Zrodil se člověk :

hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.

A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 19. 10. 2012 od  10:00 hodin se 
uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
vítání občánků našeho města.

Slavnostní vítání 
občánků

Informace z 15. zasedání rady města 5. 9. 2012

 −  RM nesouhlasí s žádostí pana V. H., bytem Bílá o směnu pozemků a nabízí odkoupení části  
p. p. č. 20. 

 −  RM pověřuje tajemníka kontrolu provedení vyklizení pozemku č. 3317 do 31. 8. 2012. Pokud 
nebyl termín dodržen, město zajistí úklid na náklady pana J. V.
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Městský úřad informuje

 −  RM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 3320 o výměře 8.050 m2 v k. ú. Hodkovice n. M. podle žádosti 
pana T. B., bytem Jablonec n. N. RM doporučuje dlouhodobý pronájem a předkládá věc k roz-
hodnutí ZM.

 −  RM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 3433 o výměře 4.404 m2 v k. ú. Hodkovice  n. M. podle žá-
dosti pana T. B., bytem  Jablonec n. N. RM doporučuje dlouhodobý pronájem a předkládá věc 
k rozhodnutí ZM.

 −  RM projednala žádost paní M. K., bytem Liberec na prodej p. p. č. 130 a p. p. č. 157 a své rozhod-
nutí odkládá až po provedení místního šetření.

 −  RM souhlasí se směnou pozemků dle návrhu ŘSD ČR pouze za předpokladu, že se bude jednat 
o převod bez finančního vyrovnání.

 −  RM souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytnutí úvěru na rekonstrukci městské kotelny mezi 
Teplo Hodkovice n. M. s. r. o. a Českou spořitelnou Lbc. a dále doporučuje ZM schválit ručitel-
skou smlouvu na tento úvěr.

 −  RM schvaluje jmenování paní Hany Vaňkové vedoucí MěKS s účinností od 1. 9. 2012.

 −  RM ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu volných bytů v č. p. 391, ul. Rychnovská 
s jejich následným odkupem.

 −  RM bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby. Stav dluhů činí k 16. 8. 2012 
273.839,60 Kč. RM požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

 −  RM bere na vědomí seznam nově uzavřených nájemních smluv na byty v období 1. 1. – 30. 6. 2012.

 −  RM souhlasí s částečnou uzavírkou místní komunikace z důvodu konání automobilové soutěže, 
kterou pořádá Rallye klub Liberec v pátek 28. 9. 2012 od 6:00 do 18:00 hod. RM požaduje zajiš-
tění řádné pořadatelské služby a informovanosti místních občanů.

 −  RM bere na vědomí nabídku na digitální promítací zařízení do městského kina. Investice bude 
podle možnosti zahrnuta do rozpočtu města v roce 2013.

 −  RM schvaluje podmínky pro přiznání roční odměny za rok 2012 pro jednatele  
Teplo Hodkovice s. r. o.

 −  RM schvaluje zřízení parkovacího místa pro ordinaci praktického lékaře na parkovišti vedle 
DPS.

 −  RM schvaluje snížení nájemného v měsících červenec a srpen o 50%. Žádost podala MUDr. Ve-
černíková z důvodu stavebních úprav ve zdravotním středisku.

 −  RM souhlasí s výměnou kuchyňského okna v ul. Podlesí 622. Okno bude vyměněno na vlastní 
náklady žadatele pana V. V., které budou postupně umořeny z nájemného.

 −  RM projednala žádost na opravu komunikace na pozemku č. 62 v Radoňovicích, kterou podali 
manželé P. a K., bytem Hodkovice n. M. RM požaduje zařadit tuto opravu do rozpočtu r. 2013.

 −  RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na objekt kulturního domu v Hodkovicích. Žádost 
podal současný nájemce Pavel Rudiš. Nájemní smlouva končí 31. 10. 2012.

 −  RM ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu kulturního domu na úřední desce města.

Informace z 15. zasedání rady města 5. 9. 2012 – pokračování ze strany 4
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 −  RM nesouhlasí se zrušením žaloby na vyklizení bytu paní K. C.  a bude s paní C. dále jednat.

 −  RM bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu a to v ul. Pod-
lesí 653 u paní B. V.(+1 osoba), v ul. Podlesí 653 u paní L. H. (+1 osoba), v ul. Podlesí 653 u paní 
H. M. (+1 osoba), v ul. Podlesí 653 u pana F. K. (+1 osoba), v ul. Podlesí 653 u paní R. Č. (+1 osoba),  
v ul. Podlesí 653 u paní J. P. (+1 osoba) a ul. Liberecká 6 u pana L. S. (+1 osoba).

 −  RM bere na vědomí usnesení SEI o zahájení správního řízení o uložení pokuty a pověřuje sta-
rostu poslat na SEI oznámení, že zjištěná závada již byla odstraněna.

 −  RM souhlasí s návrhem ředitelky ZŠ na snížení osobního příplatku.

 −  RM souhlasí s vydáním licence na lince Liberec-České Budějovice s podmínkou, aby autobus 
zastavoval v Hodkovicích n. M. i při zpáteční cestě. 

Informace z 16. zasedání rady města 19. 9. 2012

 −   RM bere na vědomí návrh nájemní smlouvy na bankomat ČSOB a požaduje její úpravu dle 
uzavřených dohod. RM stanovuje nájemné ve výši 1.000 Kč/měsíc plus náklady na elektřinu.

 −  RM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 130 a p. p. č. 157, oba v k. ú. Radoňovice na žádost paní M. K., 
bytem Liberec a předává věc k rozhodnutí ZM.

 −  RM projednala stanoviska vlastníků nemovitostí na sídlišti Podlesí v Hodkovicích n. M. k na-
bídce města na prodej pozemků kolem jednotlivých domů. RM pověřuje starostu jednáním 
o prodeji se zástupci společenství vlastníků č. p. 548.

 −  RM projednala informaci, že zastavěný pozemek pod domem č. p. 540 není převeden na vlastníka 
domu  a pověřuje starostu jednáním o prodeji tohoto pozemku za 1 Kč a náklady spojené s prodejem.

 −  RM souhlasí s návrhem Smlouvy na zřízení věcného břemene IV-12-4007596/VB003, kterou 
předložila spol. ČEZ Distribuce a. s. v zastoupení spol. Elektroservis Liberec s. r. o. a předává věc 
k rozhodnutí ZM.

 −  RM souhlasí s výměnou oken v bytě č. 12, Podlesí 622. Okna budou vyměněna na vlastní nákla-
dy žadatelky paní K. V., které budou postupně umořeny z nájemného.

 −  RM souhlasí s výměnou balkónového okna v bytě č. 11 Podlesí 622. Okno bude vyměněno na 
vlastní náklady žadatelky paní H. D., které budou postupně umořeny z nájemného.

 −  RM souhlasí s výměnou oken v bytě č. 7, Podlesí 622. Okna budou vyměněna na vlastní náklady 
žadatelky paní E. V., které budou postupně umořeny z nájemného.

 −  RM projednala žádost na odstranění závad v domě č. p. 622 a předává věc k vyřízení řediteli 
Bytového hospodářství Hodkovice.

 −  RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 216  
na nám. T. G. Masaryka. Žádost podali manželé Koškovi, bytem Hodkovice n. M., smlouva se 
prodlužuje na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 −  RM souhlasí s podáním výpovědi panu P. V, bytem Hodkovice n. M. z důvodu neplacení nájemného.

 −  RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Libereckého kraje o zahájení řízení ve 
věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů na p. p. č. 2410  
v k. ú. Hodkovice n. M.

Informace z 15. zasedání rady města 5. 9. 2012 – pokračování ze strany 4

Pokračování na straně 5
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 −  RM bere na vědomí cenový výměr č. 8/2012 pro stanovení zálohové ceny tepla na srpen ve výši 
725,71 Kč/GJ vč. DPH. Návrh předložila spol. Teplo Hodkovice n. M. s. r. o.

 −  RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3, č. p. 667 pro paní M. K. a to od  
1. 10. 2012.

 −  RM bere na vědomí náklady na likvidaci odpadů ve městě za I. pololetí 2012. K tomuto bodu 
budou připraveny další podklady a RM se k projednávanému bodu vrátí na svém příštím jednání.

 −  RM bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby. Stav dluhů činí k 12. 9. 
2012 263.657,60 Kč. RM požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

 −  RM projednala žádost ředitelky ZŠ o přehodnocení usnesení rady města č. 294/10 o pronájmu 
nebytových prostor školy. RM požaduje doplnit další informace a odkládá své rozhodnutí do 
příštího jednání.

 −  RM provedla na základě výzvy výběrové řízení na dodavatele tepla pro budovy č. p. 1 a č. p. 217. 
Vybrána byla společnost TEPLO Hodkovice s. r. o. Mánesova 550, Hodkovice n.M. , IČ 64048811 
za cenu  1.885.159 Kč vč. DPH  na čtyři roky. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 −  RM souhlasí s návrhem na doplnění smlouvy pro byty v DPS. Návrh podala  paní  L. Bolardová.

 −  RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi základní a mateřskou školou, pro potřeby zří-
zení odloučeného pracoviště MŠ. RM souhlasí s provozní dobou odloučeného pracoviště od 6:30 
do 16:00 a zahájením jeho provozu 6. 1. 2013.

 −  RM souhlasí se snížením poplatku za ŠD v případě, že je navštěvována pouze některé dny v týd-
nu na 150 Kč/pololetí. Návrh podala ředitelka ZŠ.

 −  RM bere na vědomí informaci starosty o dalším průběhu řízení ke kontrole NKÚ.

 −  RM bere na vědomí návrh tajemníka na zvýšení nájmů v městských bytech od 1. 1. 2013. RM 
požaduje předložit další podklady a k bodu se vrátí na svém dalším jednání.

 −  RM bere na vědomí informaci o tom, že SEI Liberec uložila městu pokutu za nedostatky v TS 
Hodkovice.

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

Výkup padaných jablek
bude zahájen během měsíce října.

Bližší informace na telefonním čísle:
606 769 406
Karel Kuchta

Informace z 16. zasedání rady města 19. 9. 2012 – pokračování ze strany 5
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Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
Severočeské komunální služby s.r.o.

Marius Pedersen Group

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK  
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

neděle 7. října 2012
Rozpis svozu: 

 10:35 – 10:45 Hodkovice n. M. Mánesova ul. - u kotelny 
 10:50 – 10:55 Záskalí autobusová zastávka
 11:00 – 11:10 Záskalí spodní zastávka 
 11:15 – 11:25 Hodkovice n. M. Liberecká ul. – v kolonii
 12:30 – 12:40 Hodkovice n. M. náměstí T. G. Masaryka 
 12:45 – 12:55 Hodkovice n. M.  křižovatka ulice Rychnovská  

a Pelíkovická (bývalé sběrné suroviny)
 13:00 – 13:10 Hodkovice n. M.  Rychnovská ulice (u bývalého Garitu)
 13:20 – 13:30 Jílové náves

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na 
předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti SKS Jablonec nad Nisou.

Způsob přebírání odpadů: 
1.  Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. 

Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny! 
2.  Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa. 
3.  Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. 
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu. 

Přijímány budou následující druhy odpadů: 
– léky všeho druhu včetně mastí 
–  domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky 

na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!!!
– zbytky starých barev, obaly od barev
– televizory, ledničky, zářivky 
– všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
– upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
– olejové filtry a další zaolejovaný materiál

V případě dalších dotazů se na nás s důvěrou obraťte na tel. 483 312 403.

Chraňte své životní prostředí !
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Základní škola nabízí ve školním roce
2012/2013 tyto kroužky

Angličtina – hravá I
Mgr. Dana Rucká

Angličtina – hravá II
Mgr. Dana Rucká

Angličtina - konverzace 
Mgr. Dana Rucká

Baltík 
Mgr. Iveta Mazgalová

Lego
Mgr. Dana Kalousková

Kroužek keramiky - 1. skupina
Broňa Kučerová

Kroužek keramiky - 2. skupina
Broňa Kučerová

Kroužek keramiky - 3. skupina
Broňa Kučerová

Kroužek keramiky - 4. skupina
Broňa Kučerová

Kroužek keramiky - 5. skupina
Broňa Kučerová

Sborový zpěv
Vladimíra Havrdová

Pohybové hry I
Mgr. Pavlína Fialová

Pohybové hry II
Mgr. Pavlína Fialová

Cvičení pro dospělé BOSU  
Pavlína Kuchtová

Cvičení pro dospělé BOSU BALANCE
Pavlína Kuchtová

Cvičení pro dospělé BOSU BODY
Pavlína Kuchtová

KOPANÁ
Václav Šturc

ATLETIKA
Markéta Khauerová,  
Mgr. Helena Řezáčová

VAŘENÍ
Ivana Drozdová

CVIČENÍ PRO MALÉ ŠKOLÁKY
Šárka Menčíková

Angličtina - MŠ (od ledna 2013)
Mgr. Dana Rucká
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ZŠ T. G. Masaryka 
v Hodkovicích nad Mohelkou

organizuje v letošním školním roce

KURZ ANGLIČTINY 

pro dospělé
kurz je určen pro začátečníky

Přihlášky –  zájemci se mohou hlásit:

 ª na tel. čísle: 482 772 686,

 ª na e-mailové adrese:  banghova@zshodkovice.cz,  
zshodkovice@zshodkovice.cz

 ª nebo na zahajující schůzce dne: 4. 10. 2012 (čtvrtek) v 17:30 v ZŠ 
TGM (zaplacení kurzovného, organizační záležitosti, zahájení výuky)

Kurzovné: 2 700 Kč na školní rok (60 vyučovacích hodin)

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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Přijďte se bavit do 
Tipsport areny v Liberci!

PROGRAM AKCÍ
ŘÍJEN 2012

Vstupenky v sí�  www.� cketpro.cz
Volejte zdarma 800 800 007

www.� psportarena.cz

13. a 27. 10. / 6.00 � 11.00 hod.LIBERECKÉ
VŠEHO TRHY
Každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci se až do listopadu vrací 
oblíbené bleší trhy na plochu centrálního parkoviště u Tipsport areny.

SVĚTOVÝ POHÁR 2012
V AEROBIKU
Poprvé se v Liberci uskuteční závod SP v aerobiku. V rámci akce
proběhne i cvičení pro veřejnost se známými instruktory.

11. � 14. 10.

EDUCA 2012 MYJOB LIBEREC
Veletrh je určen všem zájemcům o práci, studium a celoživotní
vzdělávání v České republice i v zahraničí. Vstup zdarma.

18. - 20. 10.

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC �
TIPSPORT EXTRALIGA 2012/13
Liberecké čeká v říjnu série zápasů na hřiš� ch soupeřů. Na domácím
ledě pak přivítají Slavii, Kladno, České Budějovice a Brno.

2., 21., 26. a 30. 10.

MISTROVSTVÍ SVĚTA
V AGILITY 2012
Po úspěšném ME v roce 2010 se čtvernozí závodníci se svými pány
opět chystají na cestu do Liberce, tentokrát na světový šampionát.

4. � 7. 10.
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Vážení čtenáři a uživatelé,

měsíc říjen zahájíme 16. ročníkem celorepublikové akce Týden knihoven a sice 
od 1. 10. do 7. 10. 2012. Letos chceme více propagovat téma zdravého životního 
stylu a zdroje o zdraví a nemocech.

Informace z městské knihovny  
Týden knihoven

Týden knihoven v naší knihovně:

•	 Od 1. října do 5. října – tradiční dny ote-
vřených dveří s možností ukázky práce 
s on-line katalogem naší knihovny.

•	  Výstava knih pro všechny věkové kate-
gorie s tematikou zdraví, nemocí, léčení, 
zdravého životního stylu, diet a sportu 
pro udržení fyzické zdatnosti.

•	  Nově registrovaní čtenáři v tomto týd-
nu mají přihlášení do knihovny zdarma.

•	  Tradiční šance pro čtenáře, kteří dosud 
nevrátili vypůjčené dokumenty – amne-
stie – nebudeme vyžadovat poplatek za 
překročení termínu výpůjček.

•	 3. října od 17.00 hodin – přednáška 
paní Romany Trojanové Zdravý životní 
styl v každém věku – s možností zakou-
pení výrobků pro zdraví.

•	 Po celý týden budou připraveny pro děti 
zábavné hry o knihách, sportu a zdraví.

Jen mladí a staří lidé mají kdy číst, ne-
boť ostatní jsou příliš zaneprázdněni 
životem.

Georgie Bernard Shaw

 

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 

Upozornění! 
Knihovna bude od 20. listopadu do 
7. prosince zavřená z důvodu čer-
pání dovolené.

Hana Vaňková
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Kam za kulturou v regionu

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO 
KONÁNÍ

CHARAKTERISTIKA

1. 10. 19:30 hod Mexiko Experimentální 
studio

2. 10. 19:30 hod Divadlo COMME-
DIA Poprad, podle 
Martina Kuku-
čína: NEPREBU-
DENÝ

KC Vratislavice 
101010

Vrcholné dílo slovenského 
klasika realismu v imagi-
nativním uchopení přední 
slovenské scény. Vstupné 
v předprodeji 130 Kč, 160 
Kč na místě. 

4. 10. 19:30 hod Koncert SCOTT 
JOPLIN´S GATIME 
STRING QUAR-
TET

KC Vratislavice 
101010

Smyčcové kvarteto hraje 
hudbu, při níž se potápěl 
Titanic, ilegálně pálila 
whisky a tančila babička 
Marilyn Monroe. Dále 
broadwayské šlágry z mu-
zikálů West Side Story 
či Cats. Vstupné: 130 Kč 
v předprodeji, 160 Kč na 
místě. 

4. – 7. 10. celý den Mistrovství světa 
v agility 2012

Tipsport arena 
Liberec

Mistrovství světa v agility 
se opět vrací do Liberce. 
Předprodej vstupenek 
zajišťuje TICKETPRO.

5. – 7. 10. Pá 13-18, 
So 9-18, 
Ne 9 - 15

Výstava hub Budova Správy 
CHKO Jizerské 
hory v Liberci

Přírodní exponáty hub, 
houbařská poradna, vý-
stava vzorků naložených 
hub, fotografie. 

8. 10. 19:30 hod Milostný trojúhel-
ník

KC Vratislavice 
101010

Zčásti improvizované 
představení suverénního 
hereckého tria je vždy 
originálem. Hodně zába-
vy i odkrývání složitosti 
lidských vztahů. Hrají: 
Pavel Liška, P. Polášek, M. 
Zbrožek. Vstupné: 190 Kč 
v předprodeji, 230 Kč na 
místě. 
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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.

Kam za kulturou v regionu

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO 
KONÁNÍ

CHARAKTERISTIKA

11. – 14. 10. celý den Světový pohár 
2012 v aerobiku

Tipsport arena 
Liberec

O druhém říjnovém 
víkendu proběhne v are-
álu Sport Parku Liberec 
závod Světového poháru 
2012 v gymnastickém, 
step a dance aerobiku 
ve věkových kategoriích 
seniorů a zároveň mezi-
národních závod seniorů, 
juniorů a žáků. 

12. 10. 19:30 hod Houslista Pavel 
Šporcl a kytarista 
Lubomír Brabec

KC Vratislavice 
101010

Mimořádný společný kon-
cert. Špičkoví interpreti 
hrají hity světové hudby 
k druhým narozeninám 
Desítek. Poté narozenino-
vý dort v kavárně.  
Vstupné: 320 Kč v před-
prodeji, 360 Kč na místě. 

12. 10. 20 hod Koncert skupiny 
BUTY

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

Koncert skupiny k no-
vému albu Duperele, 
které vyšlo po šesti letech 
od poslední studiové 
nahrávky

14. 10. 15 hod O Sněhurce Divadlo F. X. 
Šaldy

Pohádka pro děti od 3 do 
12 let

17. 10. 19 hod Na mělčině Divadlo Jablonec 
nad Nisou

Originální komedie o od-
věkém principu střídání 
generací

19. 10. 19 hod Louskáček Divadlo F. X. 
Šaldy

Premiéra baletu



KINO – ŘÍJEN 2012 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 5. října v 19 hodin
SNĚHURKA A LOVEC
Britský dobrodružný fantasy film na motivy známé pohádky. Ale zapomeň-
te, že Sněhurka je křehká princezna! Film v českém znění. Délka 126 minut.  
Vstupné 50 Kč. 

Pátek 12. října v 19 hodin
SIGNÁL
Vojta Dyk a Kryštof Hádek rozčeří poklidnou hladinu života v zapadlé 
vesničce hledáním vhodného místa pro mobilní vysílač. Délka 115 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Pátek 19. října v 19 hodin
ZAPOMENUTÝ OSTROV
Americká dobrodružná komedie o tom, jak lidská sounáležitost dokáže 
člověka vysekat i z té největší bryndy. České znění. Délka 92 minut. Vstupné 
50 Kč.

Pátek 26. října v 19 hodin
ČERTOVA NEVĚSTA
Česká pohádka z dílny Zdeňka Trošky. Jaký osud připraví královna princez-
ně, když se spojí s čertem? Délka 101 minut. Vstupné 50 Kč.

NA  LISTOPAD PŘIPRAVUJEME

OKRESNÍ PŘEBOR, MADAGASKAR 3, DOBA LEDOVÁ 4, LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL, 
MUŽI V ČERNÉM 3

Předprodej vstupenek vždy při představení před premiérou.  
Změna programu vyhrazena. 

Fotografie z filmu Čertova nevěsta. Zdroj: http://www.certovanevesta.cz
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V ŘÍJNU 2012 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME
17. 10. 2012 od 9:30 hodin  
ZDRAVÝ ÚSMĚV
Jednoduchý a účinný program podpory orálního zdraví.
Pro rodiče: NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY V DANÉ OBLASTI.
Pro děti: NÁCVIK SPRÁVNÉHO ČIŠTĚNÍ ZUBŮ.

Cílem preventivního programu je zvýšit u rodičů dětí navštěvujících MC úroveň vědo-
mostí a zdravotně odpovědného chování u domácí péče o orální zdraví.

Obecně tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů u dětí a dospělé populace 
v budoucích letech.

Vstupné: 30 Kč – dárek zdarma.

Účast na semináři možná po závazném nahlášení předem.

Účastníci dostanou dáreček – dentální hygiena.

Přihlášky: Hanka Kaštovská, tel. 737 303 722

E-mail: beru.h@seznam.cz 

29. 10. 2012 od 19:30 hod. ÚPLŇKOVÁ MEDITACE
Meditací provází Mgr. Šárka Horychová. Vstupné 50 Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

V říjnu stále platí akce – vstup do herny ZDARMA.

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

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

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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Restaurace Na Koupališti
Otevřeno:

Pondělí  11:00 – 23:00 hodin
Úterý  11:00 – 23:00 hodin
Středa  11:00 – 23:00 hodin
Čtvrtek  11:00 – 23:00 hodin
Pátek   11:00 – 24:00 hodin
Sobota  10:00 – 24:00 hodin
Neděle  10:00 – 21:30 hodin

Každý den vaříme obědy, večeře. Sázková kancelář „FORTUNA“

19., 20., 21. října 2012
VEPŘOVÉ HODY
Pátek a sobota v podvečer posezení s harmonikou.

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 v pondělí 21. října 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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V  roce 1949 se členové sokolské jednoty v  Hodkovicích rozhodli sloučit s  SK 
SPARTAK. V okolí Hodkovic měl Sokol silné kořeny a dál aktivně pracoval i po roce 
1948, např. v Č. Dubu. V Proseči byl snad jediný pozdrav, ten sokolský „NAZDAR“. 
Vlastně tomu tak je dosud.

Tělocvičná jednota Sokol v Hodkovicích

Na podzim roku 1991 vznikla myšlenka ob-
novit sokolskou jednotu v Hodkovicích, iniciáto-
rem byl bratr Josef Havlík. 24. 10. 1991 byla svo-
lána ustavující schůze T. J. Sokol Hodkovice nad 
Mohelkou, které se jako host zúčastnil starosta 
Ještědské župy bratr Josef Mácha a sestra Jaryna 
Žitná. 13. 3. 1992 se koná první valná hromada za 
účasti 30 bratrů a sester. Do výboru byli zvoleni: 
starosta Josef Havlík, náčelník Hubert Pluhař, ná-

čelnice Věra Vašíčková, jednatelka Jindra Malická, 
pokladník Vlastimil Laurin, vzdělavatel Karel 
Havlík a kronikář Jarmila Havlíková. (Poznámka 

- s využitím zápisů v kronice jsou sestaveny ná-
sledující řádky.) Přítomným byly rozdány sokol-
ské legitimace a učinili sokolský slib podáním 

Pokračování z minulého čísla

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

do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

 Ö Tuto službu zajišťujeme v současné době i pro dům s pečovatelskou služ-
bou a pro soukromé osoby v Hodkovicích nad Mohelkou.

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

 Ö Cena oběda je 60 Kč a to včetně dovozu.
 Ö 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

Pokračování na straně 20
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ruky bratru starostovi. Členové udělali sbírku na 
zakoupení praporu. Bylo dohodnuto pravidelné 
cvičení žen, každý čtvrtek ve školní tělocvičně. 
V květnu byl uskutečněn třídenní zájezd autobu-
sem do jižních Čech s jednodenní zajížďkou do 
Rakouska. V červenci se konalo několik výletů 

– do Klokočských skal kolem zříceniny Rotštejn, 
do Č. ráje na Kopicův statek k Valdštejnu, přes 
Petrašovice do Vlčetína, na Ještěd, do Rychnova 
a do Krkonoš. 2. 10. 1992 se konala valná hro-
mada Sokola, byla konstatována nutnost rozšířit 
členskou základnu o mladší členy.

1. 1. 1993 došlo k rozdělení Československa, 
byla vyhlášená Slovenská republika a Česká 
republika. Sokol v Hodkovicích se soustře-
dil hlavně na konání vlastivědných vycházek 
s účastí spíše nečlenů Sokola. V září 1993 se 
začalo s nácvikem sletové skladby „Věrná garda“ 
Cvičení pro muže i ženy součastně. Nepodařilo 
se postavit ani 8 párů, věk členů je nad 60 let. 
22.10 1993 se konala členská schůze, jako hosté 
byli zástupci z Frýdštejna, s kterými byla dohod-
nutá spolupráce. 27. 6. 1993 se zúčastnilo 6 členů 
našeho Sokola slavností 100. založení Sokola na 
Frýdštejně.

V roce 1994 pokračuje nácvik skladby na 
rok XII. Všesokolského sletu, nacvičuje se pod 
vedením náčelnice Věry Vašíčkové, nacvičuje 8 
žen a 3 muži, věkový průměr je vysoký. 22. 3. 
se koná přednáška p. Rudolfa Bočka o cestě do 
Nepálu. 28. 4. pořádal Sokol akademii, na které, 
ve skladbě „Věrná garda“, vystupovali i hodko-
vičtí bratři a sestry: Vašíčková, Malická, Jágrová, 
Košková, Erbenová, Pluhař, Malický a Jágr. 27. 3. 
se konala procházka přes Sedlejovice, Žďárek (za-
stávka ve Zlaté hvězdě u Pepíka Rožďalovského 
na horký čaj) a zpět do Hodkovic. 8. 5. byla 
další procházka – Dolánky, Vazovec,  Jeníšovice, 
Odolenovice a Hodkovice. 22. 5. další procházka 
do Sedmihorek. 29. 5. se zúčastnili generálky 
na župní slet ve Velkých Hamrech bratři a ses-
try Vašíčková, Erbenová, Jágrová, Thomasová, 
Havlíková, Pluhař, Jágr, a Malický. 3. 6. 1994 bylo 
na náměstí Dr. Beneše zahájení župního sletu 

v 17 hod. před radnicí, málokdo si toho všímal, 
dozvěděli se, že výkladní skříně propagující Sokol 
přes noc někdo vymlátil. Zazpíval Severáček, ob-
čany to nezajímalo, lidé procházeli kolem, Liberec 
Sokol nepřijal. 5. 6. byl slet Ještědské župy v tělo-
cvičné hale Dukly, tady se divácký prostor zaplnil. 
11. 6. na župním sletu cvičili br. Jágr a Pluhař. 19. 
6. byla vycházka do Radoňovic za „krásnými vý-
hledy“ u p. Vály bylo občerstvení a posezení, po-
tom cesta kolem Raubířských skal do Hodkovic. 
1. 7. je odjezd na XII. Všesokolský sjezd. Odjíždějí 
bratři a sestry – Pluhař, Vašíčková, Thomasová, 
Erbenová, Košková, Malický, Havlíková, Jágrová, 
Linková, Jágr a Malická. Po první zkoušce se zjis-
tilo, že při secvičných byla chyba, cvičení nezapa-
dalo do celkového obrazce. Bylo nutné trénovat 
jinak, cvičila sestra Květa Kotyková z Liberce. 
Cvičení mělo úspěch. Ukázalo se, že „Sokol žije!“. 
27. 10., v předvečer výročí vzniku Československé 
republiky byla v areálu školy zasazena lípa, po-
tom byla u pomníku T. G. M. položena kytice. 
Celkem bylo 70 účastníků této akce. 

17. 2. 1995 se konala valná hromada. Jednota 
má 51 členů a 4 žáky. Byl zvolen nový výbor, 
starosta J. Havlík, místostarosta a hospodář 
Vl. Laurin, jednatelka J.  Malická, náčelnice V. 
Vašíčková, náčelník H. Pluhař, vedoucí sportu J. 
Blaschke, kronikář J. Havlíková, revizní komise 
K. Havlík, D. Linková a M. Fišarová. Diplomy 
za mimořádnou práci v Sokole obdrželi br. Jos. 
Havlík, Vl. Laurin, H. Pluhař, J. Malická a V. 
Vašíčková. Plakety k životnímu výročí obdrželi 
br Jiří Malický, K. Havlík, V. Tauchman, V. Jágr 
a sestry Potměšilová, Růtová a Lejsková. 5.3 1995 
u příležitosti 145. výročí narození T. G. M. byla 
u pomníku na náměstí vzpomínková slavnost, 
které se zúčastnilo i 70 členů Sokola z Liberce. 
20. 4. pořádala jednota přednášku s diapozitivy 
„Putování po státu Izrael“. 5. 5. se zúčastnili br. H. 
Pluhař a J. Jágr oslav 50. výročí osvobození a 700 
let založení města Plzně. 7. 5. se konala vycházka 
jarní přírodou na Malou Skálu. Vycházky 5.7. do 
turnovského Skalního města, ve státní svátek 
Cyrila a Metoděje, se zúčastnilo 12 lidi. 16. 7. byl 
zorganizován výlet na Ještěd, zúčastnilo se 8 lidí. 
30. 7. se konal výlet na Drábské světničky se 13 
účastníky. 13. 8. se konala vycházka Riegrovou 
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stezkou, akce se zúčastnilo 18 lidí. 10 účast-
níků se 10.8 zúčastnilo vycházky přes Hlavatici 
na Valdštejn. 24. 9. se konal výlet přes Rádlo 
na Mojžíšův Pramen do Jeřmanic a Vratislavic. 
Zúčastnilo se 8 turistů. 27. 10. se sešli členové 
Sokola na hřišti u školy T. G. M., odhalili zde 
plaketu Dr. M. Tyrše, zároveň bylo hřiště po-
jmenováno Tyršovým jménem. 14. 10. se na ná-
městí sešli sokolové Ještědské župy, byl zahájen 
1. ročník „Sokolského putování“. Z Liberce přijelo 
57 účastníků, z Hodkovic 15 členů. Cesta vedla 
přes Citeře a Kohoutovice na Bílou. Zde bylo se-
tkání na hřišti s místními členy. Dále pokračo-
vala cesta na Proseč pod Ještědem. Liberečtí šli 
dále na Rašovku a do Pilínkova k vlaku, členové 
z Hodkovic šli přes Bohdánkov do Hodkovic. 16. 
11. se br. J. Havlík, Vl. Laurin, H. Pluhař a sestra 
J. Havlíková zúčastnili vzpomínkového večera na 
spoluzakladatele Sokola J. Fügnera.

19. 4. 1996 se konala valná hromada, jed-
nota má 52 členů. Minutou ticha byla uctěna 
památka 3 zasnulých členů br. St. Fišara,  Zd. 
Laurina a PhMr. K. Havlíka. 5. 5. se konal výlet 
na Malou Skálu, zúčastnilo se 11 lidí. 7 lidí se 8. 
5. zúčastnilo výletu do Prahy. 18. 5. se konal po-
chod „Krajem Karoliny Světlé“ za účasti 19 osob. 
27. 5. se výstavy k 100. výročí narození sochaře 
Josefa Bílka, tvůrce pomníku T. G. M. na hod-
kovickém náměstí, zúčastnili br. J. Havlík a ses-
tra J. Havlíková. 6. 7. se konal zájezd do Hejnic 
a Libverdy, zúčastnilo se 8 osob. 10. 7. byl výlet 
lodí po Vltavě, účast 7 osob. 20. 7. byl znovu 
výlet do Libverdy a 17. 8. výlet na Kumburk za 
účasti 6 osob. 22. 8. se konal výlet na Pražský 
hrad, v jízdárně byla výstava limuzín, ve kterých 
jezdili prezidenti. Účast 16 osob. 14. 9. v rámci 

„Sokolského putování“ se konal výlet z Turnova 
přes Klokočské skály do Louček. Tady byla za-
stávka s pohoštěním v tělocvičně.  Dále se pokra-
čovalo přes Besedice na Malou Skálu. 27. 10. byla 
položena kytice k pomníku T. G. M. 17. 11. byla 
slavnostně odhalena a zkušebně zprovozněna 
kašna na náměstí v den 110 výročí původního 
postavení. Znovupostavení kašny bylo hrazeno 
z fondu „Hodkovická nadace dobré vůle“, ve které 
pracovali br. J. Havlík, Vl. Laurina a Miroslav 
Fišar. Střed města Hodkovic byl označen minis-

terstvem kultury za „Památkovou zónu“. Občané 
musí zajistit renovaci domů tak, aby nebyl naru-
šen vzhled města. V den odhalení kašny byla i za-
hájena výstava „Historie Hodkovic ve fotografii 
a pohlednicích“. 28. 11. se konala akademie u pří-
ležitosti 100. výročí založení Sokola v Turnově za 
účasti 11 členů z Hodkovic.

6. 3. 1997 k výročí narození T. G. M. byla na 
náměstí položena kytice. 4. 4. 1997 se konala 
valná hromada, jednota má 56 členů a 3 žáky. 
Po náboru se hlásí dalších 41 dětí. V pondělí 7. 
4. byl zahájen nácvik skladby pro starší ženy 
s jedním kuželem, nacvičují sestry Vašíčková, 
Erbenová, Košková, Samková, Slavíčková, 
Thomasová a Havlíková, za účelem účasti na sou-
středění Sokola v Brně 6-8. června 1997 nazvané 

„Sokolské Brno“. 8. 5. se konal zájezd do Prahy 
na „Den otevřených dveří“ ve všech budovách 
parlamentu a poslanecké sněmovny. Účastnilo 
se 6 osob. Bylo možno vidět přísahu vojáků 
hradní stráže za účasti prezidenta a ministrů. 
17. 5. se konal turistický pochod krajem K. Světlé, 
za účasti 5 členů. 22. 5. byla návštěva hradu 
Grabštejn a setkání s „Věrnou gardou“ v Chotyni. 
6. až 8. 6. byla účast na Sokolském Brně, cvičilo 
zde 5000 cvičenců. 23. 6. se konalo slavnostní 
zakončení cvičebního roku  ve Skalním údolí za 
účasti i 45 dětí, pro které se konaly hry s cenami, 
nakonec došlo na opékání buřtů. V červenci po-
slala naše jednota 1000 Kč ze sbírky členů do 
Přerova, který byl postižen povodní. 4. 9. byl zor-
ganizován zájezd do Prahy na výstavu „Rudolf II. 
a Praha“. 11. 10. 1997 se konalo sokolské putování 
z Bílého Kostela přes Chrastavu do Chotyně ko-
lem buku Republiky, Vápenku na Sloní kameny. 
Účast 26 osob, 10 z Hodkovic. 27. 11. jelo 10 lidí 
na slavnostní akademii do Turnova k 135. výročí 
založení Sokola v Turnově. V roce 1997 zemřeli 
členové Zdeňka Blaschková (11. 5. 1997) ve věku 
47 let a po těžkém úrazu bratr Václav Košek (25. 
8. 1997) ve věku 71 let.

V roce 1998 sokolská jednota Hodkovice slaví 
100. výročí založení. Činnost jednoty je v tomto 
roce zahájena valnou hromadou dne 20. 2. 1998. 
Byl zvolen nový výbor, starosta br. Josef Havlík, 
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místostarosta a pokladník Vlastimil Laurin, 
jednatelka Jindra Malická, kronikářka Jarmila 
Havlíková, náčelnice sestra Věra Vašíčková, 
revizní komise Dagmar Linková a Miluška 
Fišarová. 1. 3. uspořádal Sokol pro své malé 
členy akci se soutěžemi nazvanou „Olympijské 
hry Nagano“. Akce začínala v Turnově, puto-
valo se přes Dolánky, Frýdštejn na Malou Skálu. 
Zúčastnilo se 156 dětí Ještědské župy, 18 dětí bylo 
z Hodkovic. 5. 4. se konala vycházka z Turnova 
do Dolánek, kolem Jizery k Zrcadlové koze na 
občerstvení dále na Bukovinu kolem Božího pra-
mene na nádraží, účast 9 lidí. 26. 4. byla další 
procházka přes Radoňovice do Bezděčína okolo 
hradu Frýdštejn na Malou Skálu a zpět vlakem 
do Hodkovic. 9. 5. v den otevřených dveří, se 
konala prohlídka Pražského hradu. V Resslově 
ulici byla potom prohlídka krypty pod kostelem 
sv. Cyrila a Metoděje, kde ukončili své životy 
parašutisté, kteří v roce 1942 spáchali atentát 
na říšského protektora R. Heidricha. Poté se jelo 
parníkem do Troje. Celkem bylo 18 účastníků. 15. 
5. se konala Sokolská akademie v Č. Dubu k 100. 
výročí založení Sokola Č. Dub. Č. Dub byl činný 
i za dob tzv. totality, jednotlivá vystoupení se lí-
bila, z Hodkovic bylo 17 lidí. 16. 5. byl v Č. Dubu 
pořádán „Pochod krajem K. Světlé“, zúčastnilo se 
ho 16 dospělých a 11 dětí, odjezd byl zvláštním 
autobusem. Ještě se stihla návštěva Johanitského 
kláštera a podzemí, klášter byl ve 13. století za-
ložen sv. Zdislavou. 29. 5. se 4 členové zúčastnili 
akademie v Turnově k 100. založení Sokolovny. 
30. 5. pořádal Sokol Turnov Sokolské putování, 
z Hodkovic se zúčastnilo16 osob, vlakem se jelo do 
Sedmihorek a přes lázně zpět do Turnova. Dne 22. 
6., na ukončení cvičební sezony, byl ve Skalním 
údolí táborák. Zúčastnilo se i 22 dětí. Soutěžilo 
se v různých disciplínách, nejlepší dostali čoko-
ládové medaile a diplomy. Cvičební sezona 1998-
1999 byla zahájena se školním rokem, cvičí se 
každý čtvrtek od 18 do 19 hodin. Přípravu 100. 
výročí založení Sokola v Hodkovicích si vzali na 
starost převážně starosta Josef Havlík, místosta-
rosta a pokladník Vlastimil Laurin a jednatelka 

Jindra Malická. Datum akademie byl stanoven 
na 6. 11. zároveň s oslavou 80. výročí vzniku na-
šeho státu. Sjeli se účinkující z Liberce, Turnova 
č. Dubu a Frýdštejna. Úvodní projev přednesl 
br. J. Havlík, jednotlivá vystoupení uváděla ses-
tra Malická. V tomto roce opustily řady jednoty 
Hodkovic sestra Ludmila Potměšilova (27. 10.) ve 
stáří 95 let, 30. 10. Marie Mrkvičková ve stáří 77 
let a 5. 1. 1999 Marie Vytlačilová ve stáří 83 let.

23. 4. 1999 se konala valná hromada, kde 
pro svůj vážný zdravotní stav požádal o uvol-
nění z funkce starosty br. J. Havlík. Dále se z ro-
dinných důvodů vzdala funkce náčelnice Věra 
Vašíčková. Na této valné hromadě byl zvolen 
nový výbor. Starostka Marie Polívková, náčel-
nice Miluše Erbenová, zástupkyně Jitka Hozová, 
jednatelka Jindra Malická, pokladník Vl. Laurin, 
kronikářka Jarmila Havlíková, čestným sta-
rostou Josef Havlík. 15. 5. se členové zúčastnili 
pochodu „Krajem Karoliny Světlé“, zúčastnilo 
se 6 dospělých a 11 dětí. Dále byla uskutečněna 
i návštěva muzea Karliny Světlé. 13. 6. pořádala 
Ještědská župa v Liberci slet u příležitosti 100. 
výročí založení jednoty v Liberci. Do Liberce 
se sjeli cvičenci z celé ČR v počtu cca 3400. 
Z Hodkovic zacvičilo 8 sester skladbu „Pilky“ 
a 11 žákyň skladbu „Holduj tanci pohybu“. 19. 
6. naplánoval Sokol Malá Skála tradiční V. roč-
ník „Sokolského putování“. Jedinými hosty této 
akce byli členové z Hodkovic v počtu 10 a 2 
z Liberce. Na Malé Skále čekaly na hosty 2 se-
stry z Malé Skály, a trasa vedla přes Kalich na 
Zbiroh, Besedice a zpět na Malou Skálu. 21. 6. 
bylo naplánováno ukončení cvičebního roku ve 
Skalním údolí, u táboráku se zpívalo a bylo i opé-
kání buřtů 3. 7. se konal výlet do Českého ráje, ze 
Sedmihorek Myší dírou na Hrubou Skálu a přes 
Valdštejn, Hlavatici do Turnova na nádraží. 11 
účastníků. 23. 8. byl výlet do Krkonoš, účastnilo 
se 9 lidí. Z Harrachova na Voseckou boudu, dále 
Sněžné jámy, Dívčí kameny a na Petrovku. Dále 
na Špindlerovku, odtud autobusem do Vrchlabí 
a vlakem přes St. Paku domů. Začátkem září za-
číná pravidelné cvičení každý čtvrtek, nacvičuje 
se skladba „Věrná garda“ pro 13. Všesokolský 
slet 2000. Nacvičuje 9 sester, Erbenová, Hozová, 
Havlíková, Košková, Marušková, J. Malická, 
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Thomasová, Tůmová a Vašíčková. Starší žákyně 
chodí na aerobik, mladší žactvo cvičí s Lenkou 
Vítovou a br. Herder založil oddíl sálové kopané. 
11. 9. se konal výlet na Ještěd, účast 12 lidí. 14. 
9. vzpomínka v den výročí úmrtí T. G. M. u po-
mníku za účasti 60 občanů. 16. 10. bylo setkání 
Sokolů na Ještědu za účasti 6 členů z Hodkovic, 
další setkání bude na Kopanině. 13. 9. 1999 ze-
mřela sestra Marta Lejsková ve věku 85 let.

6. 3. 2000 u příležitosti 150. výročí naro-
zení T. G. M. byla uctěna u pomníku na náměstí 
jeho památka za přítomnosti i sokolských jednot 
z Liberce, Frýdštejna, Horních Pasek a z Č. Dubu. 
31. 3. se konala valná hromada, výbor se nemě-
nil. 15. 4. 2000 se konal výstup na Kopaninu, 
z Hodkovic bylo 16 členů. Vyhrávala zde de-
chovka se zpěvem, vystupovali šermíři a mladí 
soutěžili. 13. 5. se konal pochod krajem K. Světlé, 
z Hodkovic se zúčastnilo7 členů. 3. a 4. 6. se 
konal Župní slet v Turnově. Bylo více než 2000 
cvičících, byli zde i členové z jednot Benátky n. 
J., Ml. Boleslav a Praha. 11. 6. se konal Župní 
slet Jizerské župy na Hamrskách. Z Hodkovic 4 
cvičenky. 17. a 18. 6. se konají „Hodkovické dny“. 
28. 6. je odjezd do Prahy na XIII. Všesokolský 

sjezd, který je nazván „Slet dobré vůle a naděje“. 
Cvičení probíhalo na stadionu Evžena Rošického. 
Pražané o sletu nebyli informováni a vyptávali 
se cvičenců z Hodkovic, co se to děje. Zážitkem 
byl Národní sletový večer v sobotu 1. 7. ve 21 ho-
din. Při záři reflektorů byla ukázka všech skla-
deb, cvičení na trampolínách. Diváků bylo k po-
měru k cvičencům málo. Vyvrcholením sletu 
byl sletový průvod v neděli 2. 7. v 10 hod., který 
šel z Václavského náměstí, Národní třídou na 
Staroměstské náměstí. 24. 9. se konalo Sokolské 
putování. Cesta vedla z Rýnoltic na Pekařův kříž, 
Krásný Důl, Vraní skály, Horní Sedlo, Horní 
Suchou a do Chotyně. Z celé Ještědské župy se 
zúčastnilo pouze 14 členů. 8 jich bylo z Hodkovic. 
27. 10. byla položena kytice k soše T. G. M. za 
účasti 50 lidí jako vzpomínka na vznik republiky. 
Smutnou událostí bylo úmrtí Jana Linky, zemřel 
22. 11. ve věku 72 let. Ve věku 87 let zemřela 
Růžena Pluhařová.

Pokračování kroniky bude v dalším čísle.
S použitím kroniky Sokola sepsal

Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Poznávací zájezd do Velké Británie
Po tříleté přestávce měli žáci naší základní školy možnost zúčastnit se zájezdu 
do Velké Británie, který se uskutečnil v termínu od 10. do 17.9.2012. Tentokrát 
se stal hlavním cílem Manchester a okolí, ale navštívili jsme i Amsterdam a sa-
mozřejmě Londýn.

Zajímavou zkušeností bylo jistě uby-
tování v rodinách, protože jsme mohli na-
kouknout do skutečného života britských 
rodin, ochutnat jejich jídlo a samozřejmě 
konverzovat v angličtině.

K největším zážitkům jistě patřila plav-
ba po amsterodamských kanálech – drach-
tech, kde nás pobavilo, že Holanďané toto 
slovo vyslovují chrocht. Nezapomenutelná 
byla jistě i návštěva stadionu FC Manches-
ter United – Old Trafford, a to nejen pro fot-
balové fanoušky. Dostali jsme se i do kabin 

hráčů, kde odpočívaly, zavěšené na ramín-
kách, jejich skutečné dresy.

Kdo má rád spíš přírodu, tak si přišel 
na své v lesíku s volně pobíhajícími maka-
ky Monkey Forest nebo v národním parku 
Peak District. Tečku za naším sedmidenním 
zájezdem napsal Londýn a jeho nevýznam-
nější památky. 

Bezvadnou atmosféru dokumentují při-
pojené fotografie, které naleznete na posled-
ní straně.

Mgr. Alena Banghová
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Poznávací zájezd do Velké Británie – fotografie
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