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Kulturní kalendář

Slovo 
redakční rady

Našim jubilantům blahopřejeme 
k jejich životnímu výročí 

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

Jubilanti
prosinec 2012

Eleonora Hrušovská

Věra Dresslerová

Helena Krsková

Josef Svoboda

Jaroslav Cejnar

Vážení čtenáři,
právě otvíráte poslední letošní číslo Kul-
turního kalendáře. Jsem ráda, že jste nám 
zachovali přízeň po celý rok a věřím, že 
je pro Vás každé číslo příjemným průvod-
cem kulturou a společenským děním ve 
městě i blízkém okolí.

Dovolte mi, abych Vám téměř na konci 
roku 2012 popřála za celý kolektiv re-
dakční rady, abyste v té uspěchané době 
měli čas zastavit se a  zhodnotit uply-
nulý rok, setkat se se svými blízkými 
a strávit vánoční svátky v poklidu.

S přáním krásných Vánoc
Naďa Burianová

Advent se žáky ZŠ T. G. M.

2. 12. 2012
Pěvecké vystoupení žáků u vánočního stromu na náměstí.

Začátek v 16.30 hodin.

Rozsvícení stromu v 17.00 hodin.

18. 12. 2012
Vánoční hra v podání žáků ZŠ T. G. M.

Začátek v 17.00  a 18.00 hodin ve vestibulu školy.
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Starosta města informuje

Jak jistě všichni víte, 15. února 2012 došlo k  pádu větrné korouhve z  věže 
radnice. Při silném větru a sněžení se ulomil nosný trám na vrcholu radniční 
věže a celá špička věže dopadla před radnici. K této havárii došlo kolem osmé 
hodiny ranní a  je velikým štěstím, že nedošlo ke zranění žádných osob ani 
k poškození cizího majetku.

Pádem větrné korouhve byla poškozena 
část střechy radnice směrem do náměstí, ta 
byla nákladem 20000 Kč opravena v jarních 
měsících, aby do věže nezatékalo. 

Postupně proběhla jednání s pojišťovnou, 
Magistrátem města Liberec a úřadem státní 
památkové péče, který schválil podmínky 
a postup restaurování korouhve. V červnu 
2012 proběhlo další upřesnění požadavků 
ze strany památkového úřadu a poté bylo 
předáno zadání opravy dvěma dodavatelům.  
Následně rada města vybrala výhodnější na-
bídku na provedení vlastní opravy.

Před dokončením opravy a vlastní insta-
lací korouhve na věž jsem se sešel s kroni-
kářem města Ing. Václavem Zajíčkem a zá-
stupci Sdružení rodáků a přátel Hodkovic 
panem Petrem Hanusem a panem Jaroslavem 
Čermákem a společně jsme doplnili vložené 
pouzdro o matriály ze současnosti. 

Nejstarší zpráva uložená v pouzdru je 
z roku 1811. Vše bylo nafoceno a uloženo ke 
kronikám města. Pak bylo pouzdro opět zapá-
jeno a uloženo do „cibule“ korouhve. Celá akce 

byla natočena na videozáznam a byla pořízena 
i fotodokumentace.

Oprava byla zdárně dokončena v po-
žadovaném termínu, což byl konec mě-
síce října 2012. Náklady na opravu činí 
144000 Kč. Věřím, že oprava je pro-
vedena kvalitně a opravená korouhev 
nám bude opět několik desítek let zdobit 
věž radnice.

Předcházející oprava byla provedena 
v roce 1992, kdy byla provedena  i částečná 
oprava celé budovy. V roce 2011 byla prove-
dena oprava hlavní chodby v přízemí rad-
nice a na rok 2013 se připravují podklady 
pro opravu chodby v 1. poschodí radnice. Na 
příští rok je také plánovaná částečná úprava 
a oprava plochy náměstí kolem kašny. Vedení 
města se pokusí získat také fi nanční podporu 
z MK ČR.

Vážení spoluobčané a přátelé děkuji Vám, 
že jste věnovali chvíli ze svého času přečtení 
těchto řádků a přeji Vám  krásný a pohodový 
život v Hodkovicích nad Mohelkou.

Antonín Samek , starosta města

Vážení občané a přátelé,
blíží se krásný vánoční čas a já Vám přeji pevné zdraví, 

krásné, radostné, láskou naplněné a v pohodě 
prožité vánoční svátky.

Antonín Samek, starosta města
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Městský úřad informuje

Informace z 19. zasedání rady města 31. 10. 2012
•	 RM bere na vědomí jednání se zástupci TJ Sokol Hodkovice n. M., akceptuje požadavek na dodr-

žení smlouvy uzavřené v roce 1997 a pověřuje starostu jednáním s ředitelkou ZŠ.

•	 RM projednala žádost o poskytnutí finančního příspěvku na uspořádání večera  
Hodkovičtí ochotníci včera a dnes a možnosti vydat třinácté číslo Kulturního kalendáře 
s tématikou kulturního a společenského života. Kulturní komise doporučuje a RM schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000.-Kč na uspořádání večera Hodkovičtí ochotníci 
včera a dnes, vydání zvláštního čísla Kulturního kalendáře bude řešit redakční rada. 

•	 RM projednala nabídku spol. SOMARO CZ s.r.o. na zhotovení dopravního značení v Nádražní ul. 
za cenu 26.072.-Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

•	 RM souhlasí s novým návrhem dodatku č.2 ke smlouvě se spol. Vodafone Czech Republic a.s. 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

•	 RM souhlasí s prodejem pozemků na základě předchozích usnesení 173/10, 258/10 a 312/10 po 
jejich geometrickém rozdělení a předává věc k rozhodnutí ZM. 

•	 RM souhlasí s nabídkou darování pozemku městu paní D. B., bytem České Velenice a předává 
věc k rozhodnutí ZM.

•	 RM souhlasí s 5. změnou ÚPNSÚ Hodkovice nad Mohelkou a předává věc k rozhodnutí ZM.

•	 RM souhlasí s uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p. p.č.448/1, kterou navrhuje 
spol. RWE GasNet. S.r.o. a předává věc k rozhodnutí ZM.

•	 RM bere na vědomí stanovisko Hodkovického amatérského divadla o.s. RM jednoznačně dekla-
ruje zájem města o zachování činnosti H. A. D. a za vzniklou situaci se omlouvá.

•	 RM schvaluje doplnění smlouvy se spol. D. A. S. pojišťovna právní ochrany o hasičskou cisternu.

•	 RM projednala nabídku na opravu a modernizaci věžních hodin na radnici, kterou předložil pan 
Ivan Šmerda, bytem Radoňovice. RM ukládá tajemníkovi jednat s panem Šmerdou o možnosti 
elektrického natahování, s výměnou hodinového stroje RM nesouhlasí.

•	 RM projednala žádost o pronájem neobsazeného bytu č.5 o vel.1+ 1 v domě č. p. 391 ul. Rych- 1 v domě č. p. 391 ul. Rych-
novská Hodkovice nad Mohelkou. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem K.K., bytem 
Hodkovice n. M. na dobu 6 měsíců, se závazkem odkoupení bytu.

•	 RM projednala žádost o pronájem neobsazeného bytu č.11o vel.1+ 1v domě č.p.391 ul. Rych-ul. Rych-
novská Hodkovice nad Mohelkou. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manželi P. a J. M., 
bytem Český Dub na dobu 6 měsíců, se závazkem odkoupení bytu.

•	 RM projednala žádost na změnu nájemní smlouvy k pozemku p. p.č. 82 a pronájem části 
pozemku p.p.č.84. Žádost podal pan L. K, bytem Praha. RM pověřuje tajemníka ověřením podmí-
nek pro pronájem části pozemku č.84.

•	 RM schvaluje přidělení bytu č.41 v DPS paní R.Š., bytem Hodkovice n.M. Náhradníky na přidě-Hodkovice n.M. Náhradníky na přidě-
lení tohoto bytu jsou paní J. L., bytem Hodkovice n. M. a pan Z. S., bytem Úvaly.

•	 RM schvaluje inzerci v mapě spol. Malované Mapy s.r.o. za cenu 6.490.-Kč

•	 RM projednala pozvánku SVS Teplice a.s. na mimořádnou valnou hromadu, doporučuje, aby 
město zastupoval starosta města a předává věc k rozhodnutí ZM.
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•	 RM projednala informaci ředitelky ZŠ o činnosti za období 5-10/2012 a schvaluje výplatu odmě-
ny ředitelce ZŠ za dobré vedení školy v tomto období.

•	 RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Lbc kraje o udělení licence na linkách č. 540088 
a 540081.

Informace ze 20. zasedání rady města 12.11.2012
•	 RM souhlasí na základě revizních zpráv s opravou komína v ul. Sokolská 105, s tím, že žadatelé 

manželé P. a R. B., bytem Hodkovice n. M. se na nákladech budou podílet 50%. RM dále ukládá 
zařadit do plánu oprav TSH opravu komína v Restauraci na koupališti.

•	 RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem Kulturního domu s panem Miroslavem 
Hájkem, bytem Hodkovice n. M. Roční nájemné bude činit 12.000.- Kč. RM pověřuje starostu 
podpisem nájemní smlouvy.

•	 RM souhlasí s prodejem části p. č. 313/1 žadatelům J. a B. Š. a podmínkou, že si na vlastní nákla-
dy nechají zpracovat geometrické odměření. RM ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr na úřední 
desce a předává věc k rozhodnutí ZM.

•	 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o právu provést stavbu, který zaslala spol. ČEZ Energo a pově-
řuje starostu podpisem této smlouvy.

•	 RM souhlasí s přijetím dotace na“ Bezdrátový místní informační systém s funkcí varovného 
systému obyvatelstva“ a předává věc k rozhodnutí ZM.

•	 RM projednala žádost o řešení problému hluku manželů Š. a V. V., bytem Hodkovice n. M. a po- V., bytem Hodkovice n. M. a po-V., bytem Hodkovice n. M. a po-Hodkovice n. M. a po-
věřuje starostu jednáním s vedením SK Hodkovice n. M.

•	 RM souhlasí s úhradou provozních nákladů na energie ve sportovním areálu za ZŠ.

•	 RM projednala doporučení stavebního úřadu na pojmenování ulice – od Českodubské ke křižo-
vatce s ul. Kostelní Vrch. RM navrhuje názvy Polní, Pod letištěm nebo Okružní a předává věc 
k rozhodnutí ZM.

•	 RM projednala návrh rozpočtové změny, doporučuje tuto změnu schválit a předává věc k roz-
hodnutí ZM.

•	 RM projednala informace starosty o přípravách na stavbu sportovní haly a předává věc k roz-
hodnutí ZM.

Informace z 5. zasedání zastupitelstva města 14. 11. 2012
•	 ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31.10.2012, příjmy ve výši 29.799.000.- Kč 

(90,7%), výdaje ve výši 27.077.200.- Kč (74,5%) a financování ve výši 2.721.200.- Kč (77,8%).

•	 ZM schvaluje rozpočtové opatření č.2, příjmy a výdaje v RO č. 2 jsou ve výši 908.256.- Kč.

•	 ZM neschvaluje žádost pana T. B., bytem Jablonec n. N., o koupi p. č. 3320 v k.ú. Hodkovice n. M. 
a doporučuje pronájem.

•	 ZM neschvaluje žádost pana T. B., bytem Jablonec n. N., o koupi p. č. 3433 v k.ú. Hodkovice n. M. 
a doporučuje pronájem.

•	 ZM neschvaluje žádost paní M.K., bytem Liberec, o koupi p. č. 130 a p. č. 157 v k. ú. Radoňovice.

Pokračování článku na straně 6
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•	 ZM schvaluje žádost manželů P. a D.�., bytem Hodkovice n.M., o koupi p.č.558/1 v k.ú. Hod-manželů P. a D.�., bytem Hodkovice n.M., o koupi p.č.558/1 v k.ú. Hod-ú. Hod-. Hod-
kovice n.M. za cenu 100.- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

•	 ZM schvaluje žádost manželů E. a M.D., bytem Hodkovice n. M., o koupi p. č. 558/2 v k. ú. Hod-manželů E. a M.D., bytem Hodkovice n. M., o koupi p. č. 558/2 v k. ú. Hod-ú. Hod-. Hod-
kovice n. M. za cenu 100.- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

•	 ZM neschvaluje žádost pana L.D., bytem Liberec, o koupi p. č. 331 v k.ú. Záskalí

•	 ZM neschvaluje žádost manželů E. a J. R., bytem Hodkovice n. M. a manželů Z. a J. T., bytem 
Hodkovice n. M. o koupi p. č. 686 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou a doporučuje pronájem.

•	 ZM neschvaluje žádost pana J. V. a paní I. Z., oba bytem Liberec, o koupi p. č. 870, 871, a 875 
v k. ú. Hodkovice n. M. 

•	 ZM schvaluje žádost Bytového družstva Podlesí 540, Hodkovice n. M., o koupi p. č. 1448 a 1449 
v k.ú. Hodkovice n. M. za cenu 1.- Kč a náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

•	 ZM schvaluje návrh Smlouvy darovací a smlouvy o zřízení věcného břemena, která se týkají 
převodu pozemků městského hřbitova včetně nemovitostí, mezi �ímskokatolickou farností Hod-včetně nemovitostí, mezi �ímskokatolickou farností Hod-
kovice n.M. a Městem Hodkovice n. M. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

•	 ZM schvaluje nabídku na darování pozemku p. č. 2546 v k.ú. Hodkovice n. M. od paní D. B., by-ú. Hodkovice n. M. od paní D. B., by-. Hodkovice n. M. od paní D. B., by-
tem České Velenice. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

•	 ZM schvaluje návrh na směnu pozemků mezi �SD ČR a městem Hodkovice n. M. Město obdrží 
za směnu pozemků částku 32.140.- Kč a ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

•	 ZM schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s.se sídlem 
v Teplicích v zastoupení firmou Elektroservis Liberec s.r.o. se sídlem v Osečné a Městem Hodko-Osečné a Městem Hodko-
vice n.M. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

•	 ZM schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi RWE GasNet s.r.o. se sídlem 
v Ústí nad Labem Městem Hodkovice n. M. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

•	 ZM schvaluje OZV č. 3/2012 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností. 
s účinností od 1.1.2013.

•	 ZM schvaluje zadání 5. změny ÚPNSÚ Hodkovice nad Mohelkou a ukládá starostovy, aby zajistil 
zpracování návrhu této změny.

•	 ZM schvaluje jako zástupce na valné hromadě SVS a.s. starostu města.

•	 ZM schvaluje návrh na pojmenování ulice – od Českodubské ke křižovatce s ul. Kostelní Vrch. 
Název ulice je Pod letištěm.

•	 ZM neschvaluje podání žádosti o dotaci na stavbu sportovní haly dle informací starosty 
města.

•	 ZM schvaluje přijetí dotace na akci Bezdrátový místní informační systém s funkcí varovného 
systému obyvatelstva. ZM pověřuje místostarostku podpisem Dohody o poskytnutí dotace 
na RO SZI� Hradec Králové a starostu města podpisem smlouvy o zhotovení zakázky.

•	 ZM bere na vědomí rezignaci paní Mgr. Aleny Urbánkové na mandát člena ZM k 14. 11. 2012.

Úplné znění usnesení RM a ZM najdete na www.hodkovicenm.cz 

Zapsala Markéta Khauerová - místostarostka

Informace z 5. zasedání zastupitelstva města 14. 11. 2012 – pokračování ze strany 5
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SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ 

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Drazí příznivci pečení,

Městské kulturní středisko a kulturní komise si pro vás připravily soutěž o nej-
chutnější vánoční cukroví. Máte tedy jedinečnou možnost představit veřejnosti 
osvědčené rodinné recepty nebo moderní trendy z  vaší kuchyně a  soutěžit tak 
o hezké ceny. Z došlých receptů se následně vytvoří jednoduchá kuchařka: Nej-
chutnější hodkovické cukroví, která bude v  elektronické podobě ke stažení 
na webových  stránkách města. 

Jak se do soutěže přihlásíte? Jednoduše zašlete své jméno, příjmení, tel. kontakt 
a recept na e-mail: nada.burianova@gmail.com. V případě, že nemáte e-mailo-
vou adresu, sepište čitelně všechny povinné údaje (jméno, počet druhů, kompletní 
recept vč. postupu) a přineste je na Městský úřad – kontaktní osoba J. Mizerová. 
Nejpozději do 10. prosince 2012. Jedna osoba může do soutěže přihlásit maximál-
ně 3 recepty. 

Průběh soutěže: Upečené cukroví, připravené k  přímé konzumaci přinesete 
15. prosince v čase od 9:00 do 10:00 do budovy radnice, kde bude prostor pro na-
aranžování vašich výrobků. Následně pak odborná porota vybere tři nejchutnější 
druhy. Po ukončení soutěže bude prostor otevřen návštěvníkům vánočních trhů, 
kteří budou moci Váš recept také ochutnat.

Množství prezentovaného cukroví: 1 až 2 dezertní talířky od jednoho účastníka.

Těšíme se na vaši účast.



KINO – PROSINEC 2012
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 7. prosince v 19 hodin
SNĚHURKA A LOVEC
Britský dobrodružný fantasy fi lm na motivy známé pohádky. Ale zapomeň-
te, že Sněhurka je křehká princezna! Film v českém znění. Délka 126 minut.  
Vstupné 50 Kč. 

Pátek 14. prosince 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.

RADOSTNÉ VÁNOCE
A HODNĚ SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE  

PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI KINA
PF 2013

NA LEDEN 2013 PŘIPRAVUJEME

THOR, VE STÍNU, �IM�ÁRUM 3, SEDM PSYCHOPATŮ

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

Fotografi e z fi lmu SNĚHURKA A LOVEC. Zdroj: http://www.snowwhiteandthehuntsman.com/
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Vážení čtenáři a uživatelé,

přeji vám všem příjemné prožití vánočních svátků se svými 
blízkými a šťastné vykročení do roku 2013.

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

Informace z městské knihovny
 

Upozornění! 
čerpání dovolené v knihovně od 
3. 12. do 7. 12.,  27. 12. a 31. 12. 2012.

Hana Vaňková

Informace z městské knihovny
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Informace o mateřské škole
Vážení spoluobčané, s radostí vám tímto oznamuji, že od 1. 1. 2013 navýšíme 
kapacitu mateřské školy o 25 dětí!

Vše začalo na jaře tohoto roku nápadem 
pana PhDr. Oldřicha Čepelky a první schůzkou 
v základní škole. Zde ze strany vedení školy 
padnul návrh, že by byli schopni na přechodné 
období uvolnit část svých prostor pro potřeby 
jedné třídy mateřské školy. Považuji to za vý-
borný nápad, který na potřebnou dobu pomůže 
vyřešit nedostatečnou kapacitu školky a po ode-
znění potřebnosti těchto míst se prostor opět pl-
nohodnotně předá do užívání základní školy, již 
bez jakékoliv fi nanční náročnosti.

Následovala četná jednání s Krajským úřa-
dem Libereckého kraje, Krajskou hygienickou sta-
nicí Libereckého kraje, Hasičským záchranným 
sborem Libereckého kraje. Všichni nám přednesli 
své požadavky a po projednání v Radě města bylo 
rozhodnuto, že uděláme maximum pro to, aby se 
celou záležitost podařilo uskutečnit. 

Stálo to hodně práce, ale podařilo se! 
Rozhodnutí Krajského úřadu je toho důkazem. 

Celkové náklady na zřízení odloučeného 
pracoviště mateřské školy v prostorách základní 
školy jsou 420.000.-Kč, které zřizovatel, město 
Hodkovice nad Mohelkou, zaplatil ze svého 
rozpočtu. Všechny vynaložené prostředky byly 
použity účelně a žádná z provedených úprav 
nezanikne ani po navrácení věcí do původního 
stavu. Zcela jednoznačně je to například vybu-
dování nového sociálního zařízení, které dosud 
v prostorách školní družiny zcela chybělo.

Děkuji tímto za nápad panu PhDr. Oldřichu 
Čepelkovi, děkuji za skvělou spolupráci vedení 
základní školy - jmenovitě paní ředitelce Mgr.
Daně Kolomazníkové a zástupci panu Mgr. 
Jaroslavu �ialovi a děkuji také paní ředitelce 
mateřské školy paní Hertě Šrytrové. Přeji Všem, 
kterých se tato změna dotkne, co nejméně po-
čátečních komplikací a Všem dětem krásné dny 
plné her a radosti.

Markéta Khauerová – místostarostka města

Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou

„Krásné Vánoce chceme Vám přát,

aby člověk člověka měl rád,

aby jeden druhému víc štěstí přál, 

aby i ten nový rok za to stál.“

 Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou přeje 

všem svým uživatelům i ostatním spoluobčanům

příjemné a klidné prožití vánočních svátků 

a hodně zdraví a pohody v novém roce 2013.

Za pracovní kolektiv PS Hodkovice  nad Mohelkou přeje vedoucí PS Hana Čermáková
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OZNÁMENÍ

Ředitelka Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou 
stanovila po dohodě se zřizovatelem 

místo, termín a dobu pro podání žádosti 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

těmi zákonnými zástupci dětí, se kterými bylo 
domluveno odložené přijetí dětí

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013
na leden 2013

Termín: 6. prosince 2012 

Doba:  od 8.00 do 16.30 hodin

Místo:  v kanceláři, v hospodářské budově mateřské školy

SBĚR PAPÍRU V LISTOPADU 2012 
Děkujeme všem žákům, rodičům, spoluobčanům za podporu ve sběru papíru, 
který proběhl v měsíci listopadu 2012.

Bylo odevzdáno 8200 kg. Finanční částka bude využita na zakoupení her, knih 
a pomůcek pro výuku cizích jazyků.

Další sběr plánujeme na květen 2013. D. K.
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Přijďte se bavit do 
Tipsport areny v Liberci!

PROGRAM AKCÍ
PROSINEC 2012

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

www.� psportarena.cz

DAVID KOLLER
VS. AGON ORCHESTRA
Známý hudebník přijíždí se svým projektem. Na koncertu vystoupí se
symfonickým orchestrem specializovaným na soudobou hudbu.

29. 12. / 20.00 hod.

LIBEREC CHEER CUP
Nejlepší české cheerleaders od malých dě�  po dospělé se sjedou do
Liberce na celorepublikovou soutěž v několika kategoriích.

8. 12. / 9.00 hod.

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC �
TIPSPORT EXTRALIGA 2012/13
Začátkem prosince přivítají Tygři v liberecké hale trápící se Spartu.
Dále je čekají domácí duely pro�  Chomutovu, Zlínu a Slavii.

4., 9., 21. a 28. 12.

VÁNOCE V ARÉNĚ
Zveme školky a školy na tradiční předvánoční akci do Tipsport areny,
kde bude pro naše malé návštěvníky připravena spousta zábavy.

12. 12. / 9.30 hod.

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ
Přijďte si s celou rodinou během odpoledne zabruslit, pouze na Štědrý 
den pro Vás připravíme led přímo v Tipsport areně. Vstup zdarma.

24. 12. / 13.00 - 15.00 hod.
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Restaurace Na Koupališti
Každý den vaříme obědy od 11:00 hodin. 

O víkendu otevřeno od 10:00 hodin.

Vánoční otevírací doba:
  Pátek 21. 12. 2012  11:00 – 24:00 hodin
  Sobota 22. 12. 2012  10:00 – 23:00 hodin
  Neděle 23. 12. 2012  10:00 – 20:00 hodin
  Pondělí 24. 12. 2012  09:00 – 13:00 hodin
  Úterý 25. 12. 2012   11:00 – 22:00 hodin
  Středa 26. 12. 2012  11:00 – 22:00 hodin
  Čtvrtek 27. 12. 2012  11:00 – 22:00 hodin
  Pátek 28. 12. 2012  11:00 – 22:00 hodin
  Sobota 29. 12. 2012  10:00 – 15:00 hodin

  - od 19:00 hodin Silvestr před silvestrem
  Neděle 30. 12. 2012  10:00 – 20:00 hodin
  Pondělí 31. 12. 2012  09:00 – 13:00 hodin
  Úterý  01. 01. 2013  13:00 – 20:00 hodin

Ve dnech 24. a 25. 12. 2012 FORTUNA uzavřena, 
jinak je po celou dobu otevřená.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Personál restaurace Na Koupališti
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ZO ČRS Hodkovice nad Mohelkou oznamuje občanům,

že vánoční kapři se budou prodávat 
v pátek 21. prosince a v sobotu 22. prosince 2012 

od 8:00 hodin v rybářském domku.
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V PROSINCI  PRO VÁS 
PŘIPRAVUJEME 

01. 12. 2012 od 15:00  Adventní dílna 
 Tradiční předvánoční tvoření.  Vstupné: 50 Kč/rodina.        

02. 12. 2012 od 15:00  Tvář Vašeho města  
 Ukončení fotografické soutěže. Vstup volný.      

07. 12. 2012 od 17:00  Mikulášská nadílka 
 Program pro rodiče s dětmi. Vstupné: 50 Kč/dítě. 
10. 12. 2012 od 18:00 Člověk a jeho pyramida zdraví 
 Beseda s Leou Kryštůvkovou o přírodní medicíně. Vstupné: 30 Kč. 

12. 12. 2012 od 09:30 Manželství je umění 
Seminář s Petrem Činčalou. Vstup volný, hlídání dětí a drobné občerstvení zajištěno. 

30. 12. 2012 od 16:30 Silvestr pro děti      
Lampiónový průvod a silvestrovský přípitek. Závěrečná akce roku.  

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

KKKLLLIIIDDDNNNÉÉÉ   AAA   PPPŘŘŘÍÍÍJJJEEEMMMNNNÉÉÉ   PPPRRROOOŽŽŽIIITTTÍÍÍ   VVVÁÁÁNNNOOOČČČNNNÍÍÍCCCHHH   SSSVVVÁÁÁTTTKKKŮŮŮ,,,      

VVVÁÁÁMMM   PPPŘŘŘEEEJJJEEE   RRROOODDDIIINNNNNNÝÝÝ   KKKLLLUUUBBB   MMMOOOTTTÝÝÝLLLEEEKKK...                                    

TTTĚĚĚŠŠŠÍÍÍMMMEEE   SSSEEE   NNNAAA   SSSEEETTTKKKÁÁÁNNNÍÍÍ   SSS   VVVÁÁÁMMMIII   VVV   RRROOOCCCEEE   222000111333...   
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Zve Vás na 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
V PÁTEK 7. 12. 2012 OD 17:00 HODIN 

v malém sále KD.

Pro	děti		budou	připraveny	soutěže,	tvoření	a	mikulášská	nadílka.

	To	vše	s	Mikulášem,	hodnými	čertí	ky	a	několika	anděly.

Děti  v kostýmech Mikuláše, čerta nebo anděla vítány.

Vstupné: 50 Kč/dítě, dospělí zdarma.
V ceně je zahrnut dárkový balíček pro dítě.

Přihlášky a informace v RK Motýlek nebo na tel. 737 303 722.

H. A. D. a jeho nové pohádky

V  současné době připravujeme pro naše milé věrné hodkovické diváky dvě 
nové pohádky. Doufáme, že se při nich pobavíte, protože navazují na pohádku 
O tom, jak líná s chytrou vyzrály nad lakomým... Jedna se jmenuje Třesky - 
plesky a druhá Kdo je na světě nejhloupější.

Těšíme se na vás při premiéře 8. 12. 2012 od 16.00 hodin a dále 9. 12. 2012 
v 11.00 a v 16.00 hodin v hodkovickém kině. 

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

do fi rem, domů s pečovatelskou službou apod.

  Tuto službu zajišťujeme v  současné době i  pro dům s pečovatelskou službou 
a pro soukromé osoby v Hodkovicích nad Mohelkou.

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

  Cena oběda je 60 Kč a to včetně dovozu.
  Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

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

Miloslav Marek
M + P stravování

Smržov 64
463 43 Český Dub
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Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 417

Papírnictví – Alena Th omasová 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 6

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 3

Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka čp. 216

Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice 

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

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

Přehled akcí je výběrem informací z dostupných zdrojů. Více informací najdete na www.liberecky-kraj.cz, 
www.evstupenka.cz a přehled adventních akcí na www.infolbc.cz. Změna programu vyhrazena.

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO KONÁNÍ CHARAKTERISTIKA

1. – 2. 12. 9.00 –16.00 Vánoční trhy na 
Sychrově

čestný dvůr státního 
zámku Sychrov

Tradiční vánoční trhy. 

4. 12. 17.00 – 19.00 Večerní prohlídka 
ZOO

ZOO Liberec Adventní prohlídka ZOO

5. 12. 16.00 Slavnostní příjezd 
Mikuláše do města

Nám. Dr. E. Beneše 
Liberec

Program pro děti

8. 12. Vánoce na Grabštejně Státní hrad Grabštejn Vánoční zvyky, pohádky 
a řemesla. Akce pro 
rodiny i jednotlivce. 

9. 12. 14.00 Taneční odpoledne Lidové sady Liberec Taneční odpoledne s libe-
reckými harmonikáři

9. 12. 18.00 42. benefiční koncert Kostel Sv. Bonifáce, 
Horní Hanychov

Zazní skladby J. Haydna, 
J. Zacha, A. Tučapského, 
J. S. Bacha, D. Bortianské-
ho a dalších. 

9. 12. 14.00 Dětský mikulášský 
karneval

Vratislavice 101010 Dětský karneval

13. 12. 17.00 – 19.00 Večerní prohlídka 
ZOO

ZOO Liberec Adventní prohlídka ZOO

15. 12. 20.00 Vladimír Mišík Eurocentrum Jablonec 
nad Nisou

koncert

21. 12. 17.00 –19.00 Večerní prohlídka 
ZOO

ZOO Liberec Adventní prohlídka ZOO

21. 12. 19.30 Bílé Vánoce Lucie Bílé DK Liberec Vánoční koncert

22. 12. 11.00 Oživlý Betlém Nám. Dr. E. Beneše 
Liberec

Příchod Josefa a Panny 
Marie do Betléma

24. 12. 13.00 – 15.00 Vánočné bruslení Tipsport aréna Liberec Bruslení v aréně

27. 12. 19.30 Ivan Mládek a Banj-
oBand

Lidové sady Liberec koncert

28. 12. 19.30 Předsilvestrovská pár-
ty s Vašo Patejdlem

Koloseum Liberec Hudební zábavný pro-
gram

29. 12. 20.00 David Koller vs. Agon 
orchestra

Tipsport aréna Liberec Koncert Davida Kollera 
v doprovodu moderního 
symfonického orchestru

31. 12. 20.00 Silvestr v desítkách Vratislavice 101010 Celovečerní kulturní 
program
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MÍSTO TERMÍN
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 10. – 22. 12. 2012

Jablonec nad Nisou 19. – 21. 12. 2012

Hodkovice nad Mohelkou 15.12.2012

Praha (Staroměstské náměstí) 1. 12. 2012 – 1. 1. 2012

Státní zámek Sychrov 1. - 2. 12. 2012

Turnov 7. – 9. 12. 2012

Železný Brod 5. – 9. 12. 2012

Zittau (DE) 12. – 16. 12. 2012

Dresden (DE) 28. 11. – 24. 12. 2012

Bautzen (DE) 30. 11. – 23. 12. 2012

POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ TRHY

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

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e



20 Kulturní kalendář

Historie je prostý výčet historických údajů a událostí. Dějepis se snaží na základě 
těchto historických údajů vykládat a zdůvodňovat jejich příčiny a zdůvodňuje 
i historické události. Bohužel se toto často děje tendenčně a účelově tak, aby to 
vyhovovalo vládnoucímu režimu. Porovnání knih dějepisu z různých dob dává 
tomuto tvrzení za pravdu. 

Pověsti vycházejí většinou z  historických dat, ale tam, kde není historický 
podklad dochází k tzv. „dovýkladu“ a nastupuje lidová tvořivost. Pohádky ne-
vycházejí z historických událostí v žádném případě, většinou je možné jejich 
vznik zdůvodnit snahou utěšit většinu chudých a nespokojených občanů s jejich 
současným životem a dát jim chvilkovou naději, že spravedlnost, láska, pravda 
a chytrost zvítězí nad lží, nespravedlností, nenávistí a blbostí a že právě poctivý 
člověk dojde svému štěstí, lásce a spokojenému životu. Pohádky se hezky po-
slouchají, dospělí si mnohdy příběhy z pohádek srovnávají se současným stavem 
svého života a života společnosti. Nyní se budeme ale věnovat některým pověs-
tem z našich Hodkovic.

Pověst o vzniku Hodkovic

Z pozůstalosti bývalého školního inspek-
tora F. K. Langa (ale i z jiných pramenů), se 
dozvídáme, že:„...na pokraji hvozdů žili osad-
níci, kteří přišli z vnitrozemí a  jejichž hlav-
ním úkolem bylo chránit zemskou hranici, 
případně stezky, které vedly přes hranici. 
Osadníci měli udržovat schůdnost a bezpeč-
nost cest a  pomáhat tak hlavně obchodní-
kům. To byli zřejmě první osadníci Hodkovic. 
Založili malou osadu v  té části dnešních 
Hodkovic, které se říká Dolánky. Kultovním 
místem, kde docházelo k uctívání bohů, tzv. 

„božiště“, bylo v dnešních Boženicích. V obou 
případech byl důvodem zřejmě bohatý 
zdroj výborné pitné vody. Z  pozůstalosti F. 
K. Langa se dále dozvídáme, že osada byla 
původně nepatrná, tvořilo ji asi šest chalup 
a obývala ji rodina Hodkova. Jméno přísluš-

níků této rodiny a potom i rodu „Hodkoviců“ 
dostala i osada Hodkovice…“ Pověst vypráví, 
že v dávných dobách, když ještě v místě, kde 
nyní stojí město Hodkovice, stálo několik 
uhlířských chalup uprostřed hustých lesů, 
tak v této době si vyjel český kníže (zřejmě 
Břetislav I.) na lov. Na lovu byl přepaden 
ohromným medvědem a život mu zachránili 
uhlíři, kteří v  milířích pálili uhlí a  rychle 
přišli na pomoc. Zachráněný kníže z  vděč-
nosti uhlíře bohatě odměnil a  nařídil, aby 
byla vykácena větší část lesa a založena zde 
osada, jejíž obyvatelé měli chránit bezpečný 
průchod po stezkách. Černý medvěd v  bo-
jovém postavení se potom na základě této 
pověsti dostal na štít znaku města Hodkovic. 
Akademický malíř Zdeněk Buriana nama-
loval podle této pověsti obraz. Kdy ale byla 
tato obec povýšena na město, a kdy byl udě-
len městu znak se přesně neví, protože požár 

Pověsti z Hodkovic
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v roce 1806 zničil téměř celé město a s rad-
nicí shořel i  městský archív. Jediným mož-
ným přiblížením doby udělení znaku je exis-
tence a otisky dochovalých městských pečetí.

V  roce 1808 císař František I. potvrdil 
Hodkovicím dřívější městská práva a  již 
dříve udělený městský znak, který navíc do-
plnil nad štítem (jako ozdobu) o zlatou hra-
běcí korunu. Dr.Halwich „Zur Geschichte 
der Stadt Liebenau“ uvádí první zmínku 
o  Hodkovicích z  roku 1142, kdy „Miroslav“ 
(Miroslaus) založil v Sedleci klášter a obdařil 
jej mnohými statky. Vazba na klášter v Sedlci 
je patrná i  z  toho, že v  Hodkovicích máme 
kostel sv. Prokopa, což byl patron cisterci-
áků. Střediskem kultu sv. Prokopa se stal až 
do husitských válek Sázavský klášter. Že se 

jednalo o  součást, dnes by¬chom řekli širší 
„akce", o tom svědčí celý pás kostelů a kaplí cis-
terciáků, vedle Hodkovic např. Zásada, Záhoří 
u Železného Brodu, Jablonec n. J., Nová Ves 
u Lom¬nice, Čistá u Nové Paky aj. 

Sousední Rychnov má také vazbu na 
cisterciáky, tentokrát z  Mnichova Hradiště. 
Jejich řád uvedl do oblasti současného 
Rychnova nejvyšší komoří českého kní-
žete Soběslav Heřman z  Ralska z  rodu 
Markvarticů, kteří byli největšími feudály 
od středního Pojizeří až hluboko do Lužice. 
Jejich archivy ale vzaly za své při obléhání 
kláštera a jeho k jejich zničení došlo v roce 
1420. Zakladatelem Rychnova měl být podle 
pověsti jakýsi rytíř, který se vracel se svojí 
družinou z křižáckého tažení (třetí výprava 
křižáků do Jeruzaléma za účasti slovan-
ských bojovníků proběhla v  letech 1189 – 
1191). Jazykovědci, kteří se zabývají vznikem 
místních jmen, se přiklánějí k tomu, že tímto 
neznámým „rytířem“ mohl být muž jménem 
Řichna (Richna)., proto Rychnov. Nově zalo-
žené obce často nesou jméno po nějaké osobě. 
Např. Bohdalovice-Bohdal, Držkov-Držek 
a i Hodkovice-Hodek

Pokračování příště
Sepsal: Ing. Václav Zajíček

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Ošetřování veřejné zeleně 
v Hodkovicích nad Mohelkou

V okolí města Hodkovice nad Mohelkou 
je mnoho veřejné zeleně. Jedná se 
o zeleň stromovou a keřovou. Zřejmě 

nedostatek odborníků nebo snad financí způ-
sobilo, že zdaleka není všechna tato zeleň 
odborně udržována. Jedním z příkladů zane-
dbaných osamělých stromů je památný dub 
letní na cestě k Napoleonské vartě. Dlouhé 
měsíce a léta čekal na ozdravný řez, který na-

konec bezplatně, odborně a s náležitou péčí 
provedli pan Jaroslav Sunek a Ing. Vlastimil 
Mráz. Oba jsou členy Sdružení rodáků a přá-
tel Hodkovic a svým činem zvýraznili funkč-
nost a důležitost působení sdružení v našem 
městě. Oba pánové tak navázali na inventuru 
dřevin, jež před lety započal pan Tomeš a za 
to jim patří náš dík. 

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic



22 Kulturní kalendář

Hlášení městského rozhlasu  
aneb co se také hlásilo před pětapadesáti léty (2. díl)

Když se z městského rozhlasu ozve hudba, předznamenává to hlášení 
k aktuálním událostem nebo třeba upozornění na události, které se sta-
nou v blízké době. Několik hlášení, která bylo možno slyšet z městského 
rozhlasu v Hodkovicích před 55 lety, je rozděleno do několika témat.

Hodkovické kino

Hodkovické kino uvádí dnes a zítra fran-
couzský film Tereza Raquinová. Je to tragický 
příběh ženy, která se z vděčnosti ke své tetě 
vdá bez lásky za svého bratrance. Později se 
však zamiluje do přítele svého manžela. Při 
cestě vlakem vznikne spor mezi milencem 
a manželem Terezy, při níž nešťastnou náho-
dou je manžel vyhozen z vlaku. �ilm je umě-
lecké dílo vysokých kvalit, které naše diváky 
jistě plně zaujme.

*****
Hodkovické kino uvádí dnes japonský film 

Lovci krabů. Je to umělecké dílo o dramatic-
kém vzbouření lovců krabů na lodi Hakkoma-
ru v roce 1926, které bylo krutě potlačeno ja-
ponskými vojáky. �ilm odhaluje bezohlednost 
a surovost těch, kteří za nuznou mzdu nají-
mají ubožáky pro nebezpečnou a namáhavou 
práci-lov krabů. Svědčí o odvaze japonských 
filmařů, kteří v Japonsku, kde dosud nebylo 
skončeno s otrokářskými metodami práce, 
proti nimž protestovali i lovci krabů lodi Hak-
komaru, kritizují tyto poměry a oslavují padlé 
mučedníky.

*****
Hodkovické kino uvádí dnes film Spar-

takiáda. Je to česká celovečerní reportáž 
o hlavních dnech I. celostátní spartakiády. Je 
to třetí a závěrečný díl spartakiádního cyklu. 
V reportáži jsou zachycena hlavní masová 
vystoupení na strahovském stadionu i zá-
vody v lehkoatletických disciplinách a gym-
nastice, jichž se zúčastnili četní zahraniční 
sportovci. 

Hodkovické kino uvádí dnes a zítra so-
větský barevný film Historie jedné lásky. Dva 
mladí lidé se na první pohled do sebe zamilu-
jí, vezmou se, vychovávají syna. Po létech se 
manželka přestane cítit v manželství šťastna, 
odejde od manžela a vrátí se k němu, teprve 
když ví, že se dal na novou cestu. Takováto 
dramata se odehrávala a odehrávají, avšak 
vždy za jiných historických podmínek. A ty 
v díle skutečně uměleckém vtiskují dramatu 
zvláštní ráz, který zbavuje ono téma staré 
schematičnosti a činí z něj téma vždy a znovu 
platné. �ilm Historie jedné lásky představuje 
nám sovětského člověka, který se nejen kolek-
tivně raduje, ale má někdy i své intimní hoře. 
A tím nám jej činí nesmírně blízkým. Vždyť 
dramata na téma o lásce se nevyhýbají ani na-
šim lidem.

*****
Hodkovické kino uvádí dnes a zítra sovět-

ský film Hrdinové Šipky. Je to barevný film 
líčící události rusko-turecké války v roce 1877, 
kdy ruská armáda vstoupila na Balkán, aby 
osvobodila bulharský lid ze staletého turecké-
ho otroctví. �ilm zachycuje historicky věrně 
čtyři hlavní etapy tohoto boje, bleskovou pře-
pravu Rusů přes Dunaj, bitvu o Šipku, obléhá-
ní Plevna a přechod přes zasněžené balkánské 
hory. Vypráví o nadšení a obětavosti ruských 
a bulharských vojáků v bojích, v nichž se zro-
dilo a utužovalo věrné přátelství obou národů.

*****
Hodkovické kino uvádí dnes sovětský film 

Námořník Čižik, natočený podle povídky vel-
kého ruského realistického spisovatele 19. sto-
letí Stanjukoviče. Stanjukovič, sám námořní 
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důstojník, prožil většinu svého života na moři. 
A životu na něm také zasvětil své nejlepší 
práce. Hlavním tématem povídky „Chůvička“, 
podle níž je natočen film Námořník Čižik, je 
velké duševní bohatství prostého námořníka 
a odvážného a čestného člověka.

*****
Hodkovické kino uvádí dnes západoně-

mecký film Žádný strach před velkými zvířaty. 
Je to vtipná veselohra, jejíž hlavní úlohu hraje 
známý herec a komik Heinz Rühmann. Jedná 
o úředníčkovi, který se snaží vyjít s každým 
v dobrém a jemuž se to však přes dobrou vůli 
nedaří. Nakonec zdědí po svém příbuzném-

-krotiteli skupinu lvů, kteří jej naučí zjednat 
si pořádek nejen doma, ale i v kanceláři, kde 
dosud nebyl oceněn, a že konečně získá ženu, 
kterou miluje.

Sběr léčivých rostlin

Komise pro sběr léčivých rostlin při KNV 
v Liberci vyhlásila velkou slosovací soutěž, 
která má podpořit lidový sběr léčivých by-
lin. Hlavními cenami soutěže jsou motorové 
kolo Pionýr, fotoaparát, jízdní kolo a mnoho 
dalších hodnotných cen. Každý sběrač nebo 
kolektiv sběračů obdrží mimo běžnou výkup-
ní cenu též vždy jednu výherní poukázku na 
tyto nasbírané rostliny:
 − za 20 dkg květů chrpy, hluchavky, trnky 

nebo hlohu,
 − za 1 kg květu pivoňky, lípy, slézu, jetele, 

arniky nebo natě průtržníku, lomikámene 
nebo listu černého rybízu,

 − za 3 kg květu bezu černého, listu podbělu, 
jitrocele, ostružiníku, borůvky, natě ma-
řinky a rozrazilu,

 − za 5 kg natě třezalky, mateřídoušky, violky 
rolní /macešky/ nebo šípkových plodů.

Soutěž v kraji libereckém je dotována ce-
nami v částce 7000 Kčs. Veřejný tah bude ve 
státní spořitelně v Liberci dne 10. prosince t. r. 
Výherní listiny budou uveřejněny v tisku, ve 
všech lékárnách v kraji. Bližší podrobnosti 
o soutěži ve sběru léčivých bylin vám sdělí 
lékárna.  

*****
Velikou důležitost pro náš farmaceutický 

průmysl mají prázdné makovice, které jsou 
surovinou pro výrobu důležitých léčiv, jako 
jsou morfin, kodein a jiné alkaloidy. Je proto 
důležité, aby všichni pěstitelé věnovali péči 
dodávkám prázdných makovic. Jelikož však 
látky, které se získávají z makovic, jsou pou-
ze v makovicích a nikoli ve stoncích, je nutné, 
aby makovice byly odevzdány se stonky dlou-
hými nejvýše 5 cm. Prázdné makovice vyku-
pují prodejny Jednoty.

*****
A nyní vám poradíme, jak můžete vyhrát 

25000 Kč. Mezi deset nejdůležitějších léků pa-
tří morfin, který je základem pro výrobu dal-
ších důležitých léků, jako kodein, etylmorfin 
apod. Československý farmaceutický průmysl 
vyrábí morfin ze suchých prázdných mako-
vic, které jsou vykupovány k tomuto účelu 
spotřebními družstvy za velmi výhodné ceny 
a mimo to za 10 kg odevzdaných makovic 
obdržíte jeden los. V celostátní loterii, kterou 
vypsal n. p. Slovakofarma, můžete pak vyhrát 
jednu z 500 cen. Hlavní výhra je 25000 Kč, 
další 10000 Kč a 5000 Kč. Odevzdáním prázd-
ných makovic pomůžete též našemu farma-
ceutickému průmyslu a našemu hospodářství 
ušetříte cenné devizy.

(pokračování příště)
František Nejedlo

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic 
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