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slovo
redakční rady
Vážení čtenáři,
velmi mě těší, že se s Vámi mohu pozdravit v roce 2013 a popřát Vám, aby byl pro
Vás rokem plným štěstí, pohody a úspěchů v osobním i profesním životě.
Správné vykročení do nového roku Vám za
kolektiv redakční rady přeje
Naďa Burianová

Jubilanti
leden 2013
Zdeněk Hejzlar
Dimitrios Papas
Našim jubilantům blahopřejeme
k jejich životnímu výročí
a přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní
pohody do dalších let života.

Ohlédnutí za sladkou soutěží
V rámci adventních trhů dne 15. prosince se konala soutěž o „nejchutnější vánoční cukroví“. Do soutěže se přihlásili celkem čtyři soutěžící se svými specialitami.
Cukroví hodnotila po chuťové i vzhledové stránce porota složená z návštěvníků
adventních trhů. Dle jejich hodnocení byla rozdělena místa vítězů následovně:
1.
2.
3.

místo – paní Jana Růžičková
místo – paní Hana Vrátilová
místo – paní Radka Musilová

Vítězkám gratulujeme a zároveň děkujeme za účast.
Veškeré recepty si můžete přečíst na www.hodkovicenm.cz.
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Vážení občané a přátelé,
stojíme na prahu nového roku 2013 a tak mi dovolte, abych Vám
všem popřál hodně zdraví, dobré pohody, klidu a vzájemné tolerance.
Vše to, co člověk potřebuje ke svému klidnému a zdravému životu.
Věřím, že nastávající rok 2013 bude úspěšný, a že ho prožijete v té
nejlepší možné pohodě.
Antonín Samek, starosta města

Divadlení představení
Městské kulturní středisko pořádá
v pátek 25. ledna 2013
zájezd do Divadla Na Fidlovačce v Praze
na skvělé vystoupení Elišky Balzerové ve hře

Můj báječný rozvod
Geraldine Aron

Odjezd autobusu je v 16.00 hodin z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou. Cena vstupenek je jednotná 359 Kč a budou se prodávat v městské knihovně od 7. ledna 2013.
Synopse:
Můj báječný rozvod je velice laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Všechny
postavy vytváří Eliška Balzerová. Když Geraldine Aron navštívila
premiéru ve Viole, nešetřila na adresu české protagonistky slovy
chvály. Nyní, kdy Divadlo Na Fidlovačce získalo komorní scénu,
může představení zhlédnout ještě větší okruh diváků.

Režie: Jana Kališová. Premiéra: 23. 10. 2003.
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Městský úřad informuje
Informace z 21. zasedání rady města 5. 12. 2012
-

RM projednala žádost na změnu nájemní smlouvy k pozemku p.č.82 a pronájem části
pozemku p.č.84. Žádost podal pan L.K, bytem Praha. RM souhlasí s pronájmem části pozemku
p.č.82, s pronájmem p.č.84 nesouhlasí s ohledem na vyjádření SČVK a.s.
RM souhlasí s prodejem pozemků p.č.559/2, p.č. 560/2, p.č.561/1 a p.č.562/1, všechny v k.ú.
Hodkovice n. M. Společenství vlastníků jednotek J. Hory 522 a 523 Hodkovice n. M., navrhuje
cenu 50.- Kč/m2 a předává věc k rozhodnutí ZM.
RM souhlasí s prodejem pozemků p.č.561/2, p.č.562/2 v k.ú. Hodkovice n. M. panu ing. J. N.,
bytem Jablonec n. N., navrhuje cenu 50.- Kč/m2 a předává věc k rozhodnutí ZM.
RM souhlasí s prodejem pozemků p.č.561/3,p.č.561/4, p.č.562/3 v k.ú. Hodkovice n. M. panu
Bc. R. H., bytem Hodkovice n. N., navrhuje cenu 50.- Kč/m2 a předává věc k rozhodnutí ZM.
RM nesouhlasí s navrhovanou změnou na směnu pozemků podle žádosti pana M. Š., bytem
Smiřice a předává věc k rozhodnutí ZM.
RM souhlasí s prodejem p.č.1264/2 v k.ú. Hodkovice n. M. podle žádosti 1. jizerskohorské stavební, Hodkovice n. M., navrhuje cenu 200.- Kč/m2 a předává věc k rozhodnutí ZM.
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory města v č.p.625,
nám. T. G. Masaryka v Hodkovicích n. M. Nájemcem se stává paní P. V., bytem Turnov, nájemné je stanoveno na 600.-Kč/měsíc.
RM schvaluje výměnu oken v ul.Liberecká 6, Hodkovice n. M. na vlastní náklady žadatelů
V. a J. K., bytem Soběslavice.
RM bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby. Stav dluhů činí
k 15.10.2012 278.499,60 Kč. RM požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.
RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000.-Kč pro Středisko rané péče v Liberci, o.p.s.
na rok 2013. Příspěvek bude vyplacen po schválení rozpočtu na rok 2013.
RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000.-Kč pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s, na rok 2013. Příspěvek bude vyplacen po schválení rozpočtu na rok 2013.
RM souhlasí s uzavřením MŠ v době od 27. 12. do 31. 12. 2012.
RM bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby. Stav dluhů činí
k 14. 11. 2012 294.416.- Kč. RM požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní D.K, bytem Hodkovice n. M. od 1. 12. 2012
na dobu 6 měsíců.
RM bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu a to v ul.
Podlesí 653 u paní M.H.(+1 osoba).
RM souhlasí s provedením výkopových prací podle žádosti spol. Výstavba sítí Kolín, z důvodu
rekonstrukce VTL plynovodu v části obce Radoňovice.
RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa podle žádosti paní I. H., bytem
Hodkovice n. M., pro zákazníky salonu Visage.
RM projednala návrh Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu a požaduje dopracovat
některé body.
RM projednala návrh rozpočtu na rok 2013. Jedná se první návrh a bude předložen ZM.
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RM souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2012 a předkládá věc k rozhodnutí ZM.
RM projednala rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015 a předkládá věc k rozhodnutí ZM.
RM projednala návrh změn pro zařazení do nového Územního plánu města a předkládá věc
k rozhodnutí ZM.

Informace ze 6. zasedání zastupitelstva města 12. 12. 2012
-

-

-

-

-

ZM bere na vědomí informace o přípravě rozpočtu na rok 2013. Plánované příjmy i výdaje
jsou ve výši 34.682.000.- Kč. Příjmy i výdaje města budou ještě doplněny o příjmy z nového
rozpočtového určení daní a k tomu budou doplněny potřebné investiční výdaje. Definitivní
rozpočet bude předložen zastupitelstvu města ke schválení začátkem roku 2013.
ZM schvaluje rozpočtové opatření 3/2012. Příjmy i výdaje v rozpočtové změně jsou ve výši
1.295.900.- Kč.
ZM schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření od 1.1.2013 do doby schválení rozpočtu
města Hodkovice n. M. Město a vedoucí jednotlivých organizačních složek a zařízení Města
Hodkovice nad Mohelkou budou čerpat finanční prostředky do výše skutečnosti stejného období roku 2012, aby byl zachován chod jednotlivých zařízení a pokryty smluvní závazky města
a jeho organizací.
ZM pověřuje RM provádět nutná rozpočtová opatření v rozsahu do 200.000.-Kč od posledního
rozpočtového opatření do konce roku 2012. Rada města může pověřit starostu města v době
mezi jednotlivými zasedáními rady města nebo v době, kdy není možné operativně svolat
zasedání rady města, provádět rozpočtová opatření do 100.000,- Kč. ZM pověřuje vedoucí
odboru ekonomiky a správy majetku MěÚ provádět nutné přesuny v rámci jednotlivých účtů
schváleného rozpočtu města po odsouhlasení vedoucími jednotlivých organizací města, a to
z důvodu dodržení rozpočtové kázně.
ZM schvaluje rozpočtový výhled na rok 2014-2015.
ZM souhlasí s prodejem pozemků p.č.559/2, p.č. 560/2, p.č.561/1 a p.č.562/1, všechny v k.ú. Hodkovice n. M. Společenství vlastníků jednotek J.Hory 522 a 523 Hodkovice n. M., za cenu 50.- Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
ZM souhlasí s prodejem pozemků p.č.561/2, p.č.562/2 v k.ú. Hodkovice n. M. panu ing. J. N.,
bytem Jablonec n. N., za cenu 50.- Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
ZM souhlasí s prodejem pozemků p.č.561/3,p.č.561/4, p.č.562/3v k.ú. Hodkovice n.M. panu
Bc. R. H., bytem Hodkovice n. N., za cenu 50.- Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
ZM projednalo soupis návrhů a požadavků na změny v novém územním plánu města a přijalo
následující rozhodnutí.
ZM schvaluje zařazení návrhů č. 4 (p.p.č. 346), č. 5 (p.p.č. 1914/2), č. 7 (p.p.č. 54), č. 8 (část
139), č. 10 (p.p.č. 641), č. 12 (p.p.č. 2776, 2777), č. 13 (p.p.č. 42, část 44), č. 14 (p.p.č. 2081), č. 16
(p.p.č. 267), č. 17.3 (p.p.č. 494), č. 19 (150, 151, 152, 153, 154, 155, 156), č. 20 (část p.p.č. 417),
č. 22 (p.p.č. 3489, 3490, 3491, 3571, 3572, 3573, 3574), č. 23.1 (p.p.č. 195), č. 23.3 (p.p.č. 195),
č. 24 (p.p.č. 200), č. 28 ( p.p.č. 137), č. 29 (p.p.č. 139), č. 31 (p.p.č. 2617/3), č. 32 (p.p.č. 406),
č. 34 (p.p.č. 636/2, 637, 638, 330, 331, 959, 957, 956), č. 35 (p.p.č. 289, 288, 287, 105, 103, 371,
286, 372, 3665, 3667, 3666, 189, 450, 190, 106, 290, 26, 104, 103), č. 37 (138, 143), č. 38 (p.p.č.
Pokračování článku na straně 6
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3317, 3137), č. 39 (p.p.č. 2771, 2772, 2770, 2939, 2938, 2933, 2769, 2768, 2384, 2604) a č. 41
(p.p.č. 875, 871) do nového územního plánu Města Hodkovice nad Mohelkou.
ZM neschvaluje zařazení návrhů č. 1 (p.p.č. 2697), č. 2 (367, 368/4, 369, 370), č. 3 (p.p.č. 330),
č. 6 (p.p.č. 3231), č. 9 (p.p.č. 2161, objekt č.p. 414), č. 11 (p.p.č. 795), č. 17.2 (p.p.č. 395), č. 21.1
(p.p.č. 681), č. 21.2 (p.p.č. 693), č. 23.2 (p.p.č. 195), č. 25 (p.p.č. 379), č. 26 (p.p.č. 201), č. 27
(p.p.č. 2852), č. 30 (p.p.č. 70), č. 36 (p.p.č. 3013, 3014, 2851, 2678, 2677, 2315) a č. 42 (p.p.č.
2170) do nového územního plánu Města Hodkovice nad Mohelkou.
ZM k následujícím návrhům nepřijalo rozhodnutí : návrh č. 15 (p.p.č. 759), č. 17.1 (p.p.č.
246ú, č. 18 (p.p.č. 3076, 3075, 3074, 3249), č. 33 (p.p.č. 216, 217, 218, 214, 215, 221, 222), č. 40
(p.p.č. 2523, 2329, 2319, 2072, 1790, 2516, 2316, 2508, 2071, 2070, 1797) a č. 43 (p.p.č. 1919)
a o návrzích se bude ještě jednat.
ZM bere na vědomí zápis ze 3. schůze finančního výboru.
ZM schvaluje přijetí dotace pro Město Hodkovice nad Mohelkou od Ministerstva vnitra ČR
z projektu „Tři kroky pro město Hodkovice“ z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 89. ZM pověřuje místostarostku paní Markétu Khauerovou jednat jménem
města ve všech záležitostech tohoto projektu. ZM schvaluje spoluúčast města v tomto projektu
ve výši 266.298,27 Kč (15 %).
ZM projednalo návrh na prodej technologie, která je ve vlastnictví města v městské kotelně,
společnosti TEPLO Hodkovice n. M. s.r.o. se sídlem v Hodkovicích n. M:, která ji využívá. ZM
schvaluje prodej technologie společnosti TEPLO Hodkovice n. M. s.r.o. za cenu podle znaleckého posudku ve výši 720.632,- Kč a zároveň schvaluje vypořádání rozdílu hodnoty technologie
v účetnictví města.
Úplné znění usnesení RM a ZM najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka

pořádá v sobotu 2.2.2013 od 20 hod.
v kulturním domě v Hodkovicích

Hrají: REFLEX
Vstupné 120 Kč
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BoBŘÍK INFoRMAtIKy
Do celostátní soutěže Bobřík informatiky
se naše škola zapojila ve všech kategoriích.

V kategorii BENJAMIN soutěžilo v celé republice 7 268 žáků, úspěšných řešitelů bylo 2 264.
BeNJAMIN
6. a 7. třídy

Soutěž probíhá on-line, žák se přihlásí
pod svým kódem na portál soutěže, spustí si test s logickými úlohami a otázkami,
které se týkají znalostí práce s výpočetní
technikou. Po ukončení soutěže byli žáci
seznámeni se svým umístěním v rámci
školy i v rámci celé republiky.
V kategorii MINI soutěžilo v celé republice
4 925 žáků, úspěšných řešitelů bylo 2 422.
MINI
4. a 5. třídy

pořadí

pořadí

ZŠ Hodkovice n. M.

školní

republikové

Řezáčová Karolína

1.

615.

Březinová Aneta

2.

643.

Peiger Martin

3.

773.

Kaprálková Nella

4.

1597.

Roubínek Lukáš

5.

1614.

Pařík David

6.

1775.

Košková Jitka

7.

1912.

Kočí Martin

8.

2113.

Nedvědová Lenka

9.

2265.

Kněbortová Aneta

10.

2284.

V kategorii KADET soutěžilo v celé republice
7 299 žáků, úspěšných řešitelů bylo 2 382.
KADet
8. a 9. třídy

pořadí

ZŠ Hodkovice n. M.

školní

republikové

ZŠ Hodkovice n. M.

školní

republikové

Křížová Monika

1.-3.

1.

Horák Petr

1.-2.

65.

Růta Jiří

1.-3.

1.

Vojtíšek Jiří

1.-2.

65.

Třešňáková Aneta

1.-3.

1.

Hudec Marek

3.

479.

Holubová Nikola

4.-6.

137.

Dudl Martin

4.

631.

Kopová Kateřina

4.-6.

137.

Abyshev Artur

5.

783.

Musil Vítězslav

4.-6.

137.

Peigerová Jana

6.

898.

Farská Karolína

7.

474.

Ouda Lukáš

7.

1286.

Janečková Monika

8.

552.

Král Vítězslav

8.

1452.

Panuška Kryštof

9.

798.

Žůrková Barbora

9.

1782.

Fiala Matyáš

10.

931.

Lukášová Klára

10.

1828.

KINo – LeDeN 2013
HoDKovIce NAD MoHeLKoU
Pátek 4. ledna v 19 hodin

THOR
Anthony Hopkins a Natalie Potrtman v dobrodružném fantasy ﬁlmu USA.
Thor, syn vládce bohů, se dostává mezi obyčejné smrtelníky. Film v českém
znění. Délka 110 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 11. ledna v 19 hodin

VE STÍNU
Napínavý detektivní příběh z Československa 50.let o tom, do jaké míry může
jedinec vzdorovat organizované síle zla. Nový český ﬁlm Davida Ondříčka.
Délka 106 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 18. ledna v 19 hodin

FIMFÁRUM DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana Wericha ve formátu 3D.
Český animovaný ﬁlm. Délka 75 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 25. ledna v 19 hodin

SEDM PSYCHOPATŮ
Kriminální komedie USA. Scenárista Marty hledá inspiraci u svých výstředních přátel. České titulky. Délka 109 minut. Vstupné 50 Kč.
NA ÚNOR 2013 PŘIPRAVUJEME
MÉĎA, TWILIGHT SÁGA – ROZBŘESK 2, DEŠŤOVÁ VÍLA, AUTOPOHÁDKY
Předprodej vstupenek vždy při představení před premiérou.
Změna programu vyhrazena.

Fotograﬁe z ﬁlmu FIMFÁRUM DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO.
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Občanské sdružení Spolek Patron a
Sdružení Rodáků a přátel Hodkovic
za pomoci města Hodkovic n./M.
si Vás dovolují pozvat na výstavu

„Pomníčky Jizerských hor
aneb činnost Spolku
Patron“
Vernisáž výstavy se uskuteční
v Hodkovicích v budově městské radnice
obřadní síň
sobotu 19. Ledna 2013 v 10:00h
VÝSTAVA BUDE PŘÍSTUPNÁ :

So-19.1. 10:00 - 16:00, Ne-20. 1. 10:00 - 16:00
St-23.1. 9:00 - 16:00,
Pá-25.1. 9:00 - 16:00, So-26.1. 9:00 - 15:00

Kulturní kalendář
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PROGRAM AKCÍ
L E D E N 2013

Přijďte se bavit do
Tipsport areny v Liberci!

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 3., 8., 13., 20. a 27. 1.
TIPSPORT EXTRALIGA 2012/13
Prvním soupeřem Tygrů v novém roce bude úřadující mistr z Pardubic.
Dále do Liberce zavítají Brno, Kladno, České Budějovice a Plzeň.

INDOOR FOTBAL CUP

5. 1. / 13.00 hod.

Halový turnaj na umělé trávě za účasti úřadujícího mistra FC Slovan
Liberec nabídne atraktivní duely, autogramiády i divácké soutěže.

DÁLE VÁS ČEKÁ 
LIBERECKÉ
VŠEHO TRHY

23. 3. / 6.00 - 11.00 hod.

V březnu se na centrální parkoviště u Tipsport areny opět vrací
oblíbené bleší trhy. Až do listopadu zde budou probíhat 2x měsíčně.

KLEOPATRA TOUR 2013

11. 4. / 19.00 hod.

Do Liberce zavítá představení jednoho z nejoblíbenějších českých
muzikálů s Josefem Vojtkem a Kamilou Nývltovou v hlavních rolích.

BAVTE SE V AREÁLU SPORT PARKU LIBEREC 
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
VE SVIJANSKÉ ARÉNĚ

úterý, sobota a neděle

Vstupenky v síti www.ticketpro.cz
Volejte zdarma 800 800 007
www.tipsportarena.cz

Placená inzerce

Po celou zimní sezónu probíhá veřejné bruslení 3x týdně. Brusle si
můžete zapůjčit nebo nechat nabrousit v přilehlé prodejně JB Sport.
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P O Z V Á N KA
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic nad
Mohelkou
srdečně zve každého z Vás na výroční
členskou i nečlenskou schůzi
18. 01. 2013 v 17.30 hodin
v sálonku Restaurace na koupališti

Program schůze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Revize členů, zápis nových členů (roční příspěvek 100,-Kč,důchodci 50,-Kč)
Hodnocení činnosti sdružení za rok 2012
Zpráva pokladníka o stavu pokladny sdružení, příjmy a výdaje
Revizní zpráva financí
Plán činnosti sdružení na rok 2013
Diskuze
Závěr

Po skončení schůze od 18:30 hodin :

Přednáška PhDr. Miloše Kadlece
KASTELÁNA NA STÁTNÍM ZÁMKU SYCHROV na téma :

„SYCHROV, ROHANOVÉ A HODKOVICE“
Každý je srdečně zván. Krok za krokem Vás provedeme pestrou historií našeho města.
Společně poskládáme střípek ke střípku a naučíme se znát jeho minulost, jež nenechá
nikoho na pochybách, že máme být na co pyšní. Neseďte doma a přijďte mezi nás.
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Kulturní kalendář
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3 kroky pro město Hodkovice

Tři kroky pro město Hodkovice je název projektu, na nějž získalo město grant Ministerstva
vnitra z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Jeho hlavním cílem je pomoci
zvyšovat úroveň řízení města, jeho rozpočtu, komunikace s občany a podobně. V projektu
půjde o další zvyšování výkonnosti městského úřadu a transparentnosti jeho práce i práce
volených orgánů, o zlepšení financování potřeb města, plánování jeho dalšího rozvoje
a o zlepšení komunikace s občany.
Mnoho divných slov a co vlastně znamenají? Tak alespoň příklady: Město dosud nemá
kompletní strategický plán rozvoje ani grantový program pro poskytování příspěvků
sportovním, kulturním a dalším organizacím a spolkům. Obojí se má připravit ve spolupráci s občany a místními organizacemi
v několika nejbližších měsících. Nebo: úspory
by mohly být ze zlepšeného způsobu výběrových řízení a objednávek na různé zboží
a služby. Také samotný rozpočet města by se
mohl připravovat tak, aby přesněji a průhledněji odrážel všechny finanční potřeby.
Řečeno jazykem projektu, dílčími cíli jsou:
1. 
Zpracovat a přijmout strategický plán
rozvoje města (SPR) na 5-7 let a koncepci
většího zapojení mládeže a seniorů do života města, vyvinout a do praxe přenést
postupy pro aktualizaci SPR a pro tvorbu
ročních plánu rozvoje města; v potřebném
rozsahu proškolit zastupitele i zaměstnance MÚ, kterých se SPR týká.
A nalyzovat a navrhnout změny v práci
2. 
s rozpočtem města, optimalizovat řízení
rozpočtu a cash flow, dosáhnout úspor ve
financování potřeb města, připravit a realizovat grantový program ve městě, prově-

řit a zlepšit systém správy majetku města
a proškolit zastupitele a zaměstnance MÚ,
kterých se to týká.
3. 
Provést komunikační audit města, navrhnout a realizovat soubor opatření ke
zvýšení transparentnosti činnosti orgánů
města a MÚ, zlepšení komunikace s občany a uplatnění tzv. zásad dobré správy, vymyslet postupy pro zapojení občanů do přípravy klíčových rozhodnutí (SPR, územní
plán, rozpočet) a realizovat tomu odpovídající proškolení zastupitelů a vybraných
zaměstnanců MÚ.
Ve všech třech částech tohoto plánu mají
městu pomoci i externí odborníci, kteří mají
zkušenosti z podobných prací jinde. Co je tu
zvláštní a důležité? Město dosud mělo většinou projekty na dodávky stavebních prací,
takže vybralo dodavatele, ten potřebný objekt
postavil nebo opravil a dostal za to zaplaceno.
V tomto projektu to bude úplně jinak – ten
si musí odpracovat nebo se na něm aspoň
podílet všichni zastupitelé, zaměstnanci MÚ
a příspěvkových organizací města a nakonec
i sami obyvatelé, mají-li zájem na tom, jak se
ve městě žije a bude žít.
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Realizace projektu potrvá od ledna 2013 do
dubna 2014 a zahrne tak jeden celý kalendářní rok v životě města. Jeho celkový rozpočet
činí téměř 1,8 mil. Kč, z toho 15% musí zaplatit město. Avšak plánované výstupy z projektu nám mohou přinést úspory ve větší výši,
než bude náš vklad. „Ve finále“ tak město
mnohem víc získá nejen finančně, ale i lepší
spoluprací s občany, kteří o to mají zájem.
Řízením prací na projektu byla pověřena
místostarostka Markéta Khauerová. Realizační tým dále tvoří Oldřich Čepelka, Stanislav Jäger, Pavel Arlt a Jan Malý. Ale jak už
jsme řekli, nemohou a nechtějí dělat nic bez
všech, kterých se celý projekt týká. Běžným
způsobem práce proto bude vytváření (a zase
rušení) pracovních skupin, např. 3 nebo 5

lidí, kteří se o daný problém zajímají nebo
k němu mají co říci. Řešení všech dosavadních problémů a nalézání nových příležitostí
nesmí být věcí pouze vyjmenovaných osob,
ale všech zastupitelů, zaměstnanců a dalších
občanů.
Přesvědčíme se o tom hned v lednu a únoru,
kdy se rozjedou všechny práce. Možná i vy
budete chtít navštívit jednání skupin lidí,
kteří se budou radit o tom, jak zlepšit vzhled
a vybavenost veřejných prostranství, kulturní a sportovní život nebo údržbu komunikací. Projektový tým vás k tomu bude neustále
zvát – jak v Kulturním kalendáři, tak na vývěskách, či webových stránkách města.
M. Khauerová a O. Čepelka

M + P stravování
Naše firma M + P v provozovně starý Dub vaří a rozváží obědy
do firem, 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.

Placená inzerce

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

Kulturní kalendář
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Kam za kulturou v regionu
DEN

ČAS

NÁZEV

MÍSTO
KONÁNÍ

CHARAKTERISTIKA

POŘADATEL

1. 1.

17.00 Novoroční ohňostroj

Turnov

Oslavu Nového roku
s ohňostrojem, která
se koná tradičně Na
Lukách od 17 hodin,
ohňostroj začne v 18
hodin

Město Turnov

4. 1.

18.00 Bílí Tygři vs. HC
ČSOB Pojišťovna
Pardubice

Tipsport arena
Liberec

Hokejový zápas
extraligy.

Sport park
Liberec

Tipsport arena
Liberec

Sport park
Již čtvrtý ročník
halového fotbalového Liberec
turnaje za účasti
českých prvoligových
klubů

5. 1.

Indoor Fotbal cup

6. 1.

18.00 Novoroční varhanní
koncert

Kostel sv.
Bonifáce, Horní
Hanychov

Zazní skladby od J. S. neuvedeno
Bacha, D. Buxtehudeho a P. Kšici.

11.13. 1.

Celý
den

46. Jizerská 5O ČSOB
Pojišťovny

Bedřichov

Tradiční běžecký
závod

SKI KLUB
Jizerská 50

12.13. 1.

Celý
den

World Ski sprint
Liberec 2013

Sportovní a rekreační areál
Vesec

Běžecké závody, více
na www.skisprint.cz

Svaz lyžařů
ČR

13.1.

10.00 Krtek s Myškou
v divadle

Kulturní centrum 101010
Vratislavice

Kreslené postavičky
KRTEČEK a MYŠKA Vás provedou
divadelním světem
a zahrají si s dětmi
opravdové divadlo.

Kulturní centrum 101010
Vratislavice

20. 1.

14.30 Dětský maškarní
karneval

Kulturní centrum 101010
Vratislavice

Zpestření pro děti na
všední dny slibuje
maškarní karneval
pro děti. Masky jsou
vítány!

Kulturní centrum 101010
Vratislavice
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DEN

DEN

NÁZEV

20. 1.

15.00 12 měsíčků

20. 1.

CHARAKTERISTIKA

POŘADATEL

Divadlo F.X.
Šaldy

Divadelní pohádka
pro nejmenší

Divadlo F.X.
Šaldy Liberec

14.00 Eva a Vašek – taneční
odpoledne

Koloseum
Liberec

Taneční odpoledne

Koloseum
Liberec

20.27. 1.

celý
den

Ski areál Ještěd

http://www.liberec2013.cz/

FIS, Liberecký
kraj,

30. 1.

19.30 Tři bratři v nesnázích

Lidové sady
Liberec

Divadelní představení divadla Háta

Lidové sady
Liberec

FIS NORDIC JUNIOR
A U23 WORLD SKI
CHAMPIONSHIPS

MÍSTO
KONÁNÍ

Přehled akcí je sestaven z dostupných zdrojů. Změna programu vyhrazena. Více na www.evstupenka.
cz nebo www.liberecky-kraj.cz.

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

Nabízí všem svým zákazníkům

Placená inzerce

– 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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ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013
ceny inzerce

A5 ceLÁ

A5 1/2

A5 1/4

A5 1/8

BARevNÁ

ZÁKLAD

500 Kč

300 Kč

200 Kč

100 Kč

1 500 Kč

3 po sobě jdoucí
vydání, sleva 10 %

450 Kč

270 Kč

180 Kč

90 Kč

1 350 Kč

6 po sobě jdoucích
vydání, sleva 15 %

425 Kč

255 Kč

170 Kč

85 Kč

1 275 Kč

11 celý rok, sleva 30 %

350 Kč

210 Kč

140 Kč

70 Kč

1 050 Kč

V tabulce jsou navrženy ceny se slevou na jeden měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

PRoDeJcI Kulturních kalendářů Města Hodkovice nad Mohelkou
Kniha – Vladislav Kos
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 417
Papírnictví – Alena Thomasová
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

Policie Hodkovice nad Mohelkou
Informace pro občany:
Nebuďte laxní a neteční ke svému okolí. V případě, že zjistíte podezřelé jednání, obraťte
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 můžete
posílat i faxem na číslo: 485 145 170.

Kulturní kalendář
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Hlášení městského rozhlasu

aneb co se také hlásilo před pětapadesáti léty (3. díl)
Když se z městského rozhlasu ozve hudba, předznamenává to hlášení
k aktuálním událostem nebo třeba upozornění na události, které se stanou v blízké době. Několik hlášení, která bylo možno slyšet z městského
rozhlasu v Hodkovicích před 55 lety, je rozděleno do několika témat.

Státní a stranické návštěvy,
volby, schůze
Oznamujeme našim občanům, že dnes
dopoledne asi v 10 hod. bude projíždět naším
městem president Vietnamské demokratické
republiky Ho Či Min se svým doprovodem.
Žádáme naše občany, aby přišli na náměstí
a pozdravili našeho milého hosta. Ředitelství osmileté střední školy žádá všechny své
žáky, aby se dostavili dnes v 10 hodin na náměstí pozdravit presidenta Ho Či Mina.
*****
Dnešní den je pro celý náš národ dnem
slavnostním. Do hlavního města naší republiky přijíždí stranická a vládní delegace ze
Sovětského svazu. Za několik minut vám
budeme vysílat přímou reportáž z příjezdu
delegace. Předem bychom vás však chtěli
ještě požádat, abyste vyzdobili své příbytky
vlajkami a obrazy. Děkujeme vám. A nyní
přepínáme na pražskou stanici čs. rozhlasu,
odkud uslyšíte přímou reportáž z příjezdu
sovětské delegace do Prahy.
*****
Lid celé naší republiky žije tyto dny ve
slavnostní náladě. Do naší vlasti přijela včera vzácná návštěva, delegace ze Sovětského
svazu. Náš lid nadšeně uvítal milé hosty, neboť v nich zdraví bratrský sovětský lid. Naši
občané vyjádří svoji radost nad příjezdem
sovětské delegace tím, že vyvěsí na svých
domech vlajky.

*****
Včera ohlásil čs. rozhlas zprávu o tom,
že do naší republiky přijede na přátelskou
návštěvu vládní a stranická delegace ze
Sovětského svazu, vedená s. Bulgakinem
a Chruščovem.
Všechen náš lid naplnila tato zpráva nadšením, neboť s radostí přivítá v našem státě
hosty nejvzácnější a nejmilejší, představitele bratrského sovětského lidu. Náš městský
rozhlas může dnes našim občanům ohlásit
zprávu ještě radostnější, že totiž sovětská
delegace při návštěvě libereckého kraje bude
projíždět též našim městem. Nemůžeme
prozatím ještě ohlásit přesný termín, žádáme však všechny občany jménem národního výboru, aby se připravili na vřelé uvítání, aby si připravili vlajky a jiný materiál
k ozdobení svých domů. Přejeme si, aby naši
hosté viděli, jak vřele jsou u nás vítáni. Přesný termín průjezdu sovětské delegace ještě
našim občanům včas oznámíme.
*****
Dnes ve 20 hodin koná se v malém sále
hotelu Praha veřejná schůze, na jejímž programu je referát o návštěvě sovětské stranické a vládní delegace v naší vlasti. Všechen
náš lid se v těchto dnech raduje, že mohl přivítat vzácné hosty a milé přátele. Každého
z nás však bude též zajímat, jaký význam
má návštěva sovětské delegace u nás, co
znamená věrné spojenectví se Sovětským
svazem a jaký význam mají porady státníků
tábora míru pro odvrácení války.

Kulturní kalendář
Místní výbor KSČ zve proto všechny občany na tuto schůzi, která bude též výrazem
naší lásky k Sovětskému svazu.
*****
V celém našem státě probíhají v nynější
době důležité akce. Jsou to volby do výborů
žen. Naše ženy hrají důležitou úlohu v celém společenském životě. Jsou důležitými
pomocnicemi v budování naší vlasti. Ženy
pracují ve všech odvětvích našeho průmyslu,
pracují v zemědělství, v distribuci i na vědeckých pracovištích. Jsou místa, kde se lépe
osvědčily ženy než muži. Vidíme, že ženské
i dětské lékařky dovedou pochopit lépe bolesti žen a matek, než lékaři muži. Důležitou
roli hrají ženy též ve veřejné činnosti. Vždyť
nedávno jsme viděli, kolik žen bylo zvoleno
za členky národních výborů všech stupňů.
Též v našem městě bude zvolen výbor žen,
který bude zastupovat ženy našeho města
a bude pomocníkem MNV v jeho práci.
Aby mohly být projednány všechny
otázky týkající se žen našeho města, koná
se dnes večer ve 20 hodin v hotelu Praha
schůze všech žen, na níž budou projednávány všechny důležité otázky. Zveme proto
všechny ženy našeho města na tuto schůzi,
aby zde přednesly své stížnosti a připomínky. Jen tak bude možno odstranit všechny
bolesti, které naše ženy tíží.
*****
Oznámení matkám-voličkám!
Z iniciativy záv. organisace KSČ na Osmileté střední škole v Hodkovicích bude
v den voleb 19. května organizován dozor
nad dětmi matek-voliček, které své děti přivedou nebo přivezou před volební místnost.
Soudružky vychovatelky a pěstounky
z Družiny mládeže, mateřské školy a jeslí Vám, milé maminky, Vaše děti pohlídají,
abyste mohly v klidu splnit svou volební povinnost. Na pomoc soudružkám se přihlásily i některé žákyně 7. a 8. tříd naší školy.
Maminky, využijte této možnosti a odvolte si už dopoledne, i když třeba své děti

19
nemáte doma komu svěřit. Právě pro Vás je
tato služba zřízena.
Tato služba bude před oběmi volebními
místnostmi fungovat od 7 hodin ráno do
12 hodin v poledne.
*****
Na zakončení Měsíce československo-sovětského přátelství bude uspořádána v našem městě velká slavnostní estráda. Pořadatelé pro vás připravili bohatý program. Na
estrádě vystoupí celkem tři soubory: umělci
ze Severočeského divadla v Liberci za spoluúčinkování známého humoristického
kouzelníka Vlasty Vaňka, pěvecké trio z Kohinooru v Rychnově u Jablonce a hudební
soubor kapelníka Václava Koška.
V pestrém pořadu se budou střídat zpěv,
hudba, humorná vyprávění, taneční vložky,
výstupy kouzelníka a to všechno jen převážně ve veselém rázu. Po programu bude
pokračovat zábava při tanci.
Estráda se koná již tuto sobotu – 15. prosince od 20 hodin v sále Osvětové besedy.
Vstupné je pouze 5 Kč.
Vstupenky jsou v předprodeji v závodě Autobrzdy, v Libereckém velkoobchodu,
u místní odbočky SČSP a v prodejnách Jednoty. Zajistěte si je ve vlastním zájmu včas.
Na shledanou tedy v sobotu v Osvětové
besedě.
*****
Dnes večer o půl osmé hodině večerní
koná se v sále hotelu Praha veřejné zasedání
MNV. Zveme na tuto schůzi všechny občany,
jelikož při této příležitosti bude vyhlášena
radostná zpráva, která potěší všechny naše
občany. Dovědí se totiž o usnesení vlády,
které znamená další zvýšení úrovně našeho
lidu. Nechceme však předbíhat, radíme však
všem našim občanům, aby se na dnes dostavili na schůzi MNV do hotelu.
(dokončení příště)
František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Kulturní kalendář
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Pověsti z Hodkovic
Pokračování z minulého čísla – 2. část

Hodkovický hrad
V roce 1778 navštívil císař Josef II. se svojí
generalitou několikrát Hodkovice. Poprvé
to bylo 6. května a dále 3., 19., a 26. června.
Naposledy 20. září a pokaždé za účelem vybudování velké vojenské pevnosti na vyvýšenině
za městem, na Kalvárii. Císař hledal vhodná
místa pro rozmístnění posádek a opěrné
body, které by chránily českou pohraniční oblast před možným vpádem z Lužice. Občané
Hodkovic z tohoto záměru nadšeni nebyli, uvědomovali si, že ve válečných dobách by bylo
město zasaženo. Byla tady ještě obava i z toho,
aby v míru nebyla vojenská posádka příliš
družná s místními slečnami a paními. Tehdejší
starosta města Josef Hauk zapřel císaři pramen
vody v nedalekých Boženicích a tvrdil, že na
Kalvárii a ani nikde v blízkém okolí žádná
voda není. Tato taktika měla úspěch. Je sice
pravda, že na Kalvárii měla údajně již jednou
v minulosti pevnost stát, vlastně hrad. Uvádí
to kronikář Cejnar ve své kronice Frýdštejna.
V Cejnarově kronice se můžeme dočíst, že tento
hrad byl v roce 1431 husity zničen a rozbořen.
Zapadá to do dalších souvislostí. V této době
shromažďoval husitský hejtman Jan Čapek ze
Sán v okolí Hodkovic své vojsko pro spanilou
jízdu k Baltickému moři, která se uskutečnila
v r.1433. Majitelem Hodkovic byl v té době
Bohuš z Kováně(1424-1460), který kolem roku
1406 získal hrad Frýdštejn. Je s ním spojeno
celé bouřlivé období husitské. Bohuš byl věrným stoupencem krále Zikmunda a svůj protihusitský postoj dával najevo i těsnou spoluprací s katolickými městy v Horní Lužicí, byl
vyzvědačem ve službách těchto Lužických měst
a šlechty. V důsledku této husitství nepřátelské činnosti v roce 1432 vtrhnul na jeho panství Jan Čapek ze Sán a začal se svým vojskem
hrad Frýdštejn obléhat. Bohušovi se podařilo

uzavřít s husitským vojevůdcem smlouvu
a uchránit tak své panství od větší zkázy.
Teprve později Bohuš přestoupil ke straně kališnické a jako účastník různých veřejných jednání získal přízeň Ladislava Pohrobka a Jiřího
z Poděbrad. V roce 1454 král Ladislav zapisuje
Bohuši z Kováně všechna práva na panství kováňském, potštejnském a frýdštejnském. Nyní
ale zpět k hodkovickému hradu. O tomto hradu,
který měl na Kalvárii za husitských válek stát
(a samozřejmě potřeboval i vodu) zřejmě Josef
II. nic nevěděl, a proto rozhodl, že se pevnost
v Hodkovicích budovat nebude. Za tři roky po
této události se začala stavět pevnost v Josefově.
Hodkovický hrad měl údajně stát na místě
dnešní kaple Křížové cesty. Křížová cesta s vrcholovou kaplí měla pohnutou historii. První
základní kámen byl položen v roce 1818.
a s tímto návrhem přišel hodkovický občan
František Ignác Planer. Byla provedena peněžní
sbírka a v roce 1820 došlo k postavení kapliček
a vrcholové kaple. Vysvěcení se konalo až po
dvaceti letech za přispění občanů Vrchoviny,
Třtí, Radostína, Kocourova a Sedlejovic.
Vrcholová kaple vyhořela v roce 1864. K opětovnému postavení došlo v roce 1867. V roce 1929
v ní byl vysvěcen nový zvon. Ke kapli vedou
z podkopce až nahoru schody, v podobě odpočívadel. Nebyly stavěny pro křížovou cestu kapliček, zřejmě to je pozůstatek příchodu k hradu,
který tam stával. Každý hrad vzbuzuje tajemství a stejné to je i s „naším“ hradem. Z hradu
podle pověsti vedla tajná chodba, která obyvatelům hradu měla zachránit životy v době obléhání, protože touto chodbou bylo možno dojít
ke zdroji pitné vody v Boženicích. Pověst dále
hovoří o tom, že v této chodbě nebo ve sklepení
je uložen poklad. Údajně se jedná o zabavený
lup raubířům, kteří sídlili ve skalní jeskyni,
která se nachází v Raubířských skalách. Po
lapcích (raubířích) je zřejmě odvozen i název
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těchto skal. Rytíř z hradu na Kalvárii údajně
lapky, kteří přepadali kupce na obchodní stezce
směřující do Ponisí a Lužice, porazil a potrestal,
lup zabavil a krajinu zbavil nebezpečí z obchodování a cestování.

hlava se kutálela ze svahu dolů a zastavila se
až v místě, kde stojí lípy. Příbuzní popraveného
tam nechali postavit křížek. Prý je tam pochováno několik popravených.

O popravišti na Kalvárii

Dříve se nedaleko od kaple na vrcholu
Křížové cesty popravovalo a jak je známo, popraviště je duchy přímo vyhledáváno Právo
hrdelní a popravy byly vykonávány do roku
1765 na tzv. Šibenici. Poslední popravu provedl
českodubský kat Kopřiva 6. 6. 1721 na jakémsi
Ondřeji Bretschneidrovi. Dřevěná šibenice zde
stála do r. 1757. Z Katovské uličky stoupala nahoru k šibenici zvláštní cesta – strmá a úzká,
lemovaná kamennými lavičkami (nyní tam
zbyla poslední). Na každou lavičku si mohl
odsouzenec sednout a pomodlit se. Čas měl až
do večera, protože do půlnoci musel být ortel
vykonán. Lidé, kteří žili na okraji města, vyprávěli, že za nocí, kdy celé město bylo osvíceno
měsíčním světlem, sedávali na lavičkách duchové popravených a hleděli prázdným pohledem na město. Duchové se později začali také
vyskytovat u jednotlivých kapliček (postavených na místě laviček) a u vrcholové kaple
Křížové cesty. Pod vrcholem Kostelního vrchu
směrem k Citeřům stojí křížek a kolem něj rostou staleté lípy. Křížek byl vždy bez označení
a jeho stáří se těžko odhaduje. Vypráví se, že
když se ještě na hodkovickém popravišti používal meč k odstranění hlavy oběšeného, tak
nešikovný kat špatně nastavil koš a useknutá

Hodkovický vodník
Pivovarský rybník a Mohelka – to byl rajón
našeho vodníka. Lidé ho měli rádi. Byl sice podmračený, ale staral se v rybníku a v Mohelce
o ryby, kterých byl vždy pro občany dostatek.
Vodník dále dbal i o to, aby v Hodkovicích
byla dobrá pitná voda a nedocházelo k ničivým povodním. Nosil zelený kabát, zelené
kalhoty, hnědý klobouk a hnědé vysoké boty.
Měl hrozně rád pivo a chodil na něj do hospody
k Flanderkům, protože tam neměl z vody daleko. Do hovorů se nezapojoval, ale poslouchal,
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22
co je nového. V hospodě dostal vyhrazené místo
u stolu u okna, Tady často sedával a pokuřoval z dlouhé dýmky. Žádná voda mu ze šosu
kabátu prý nekapala, v hospodě vždy vydržel
dlouho, na suchu nebyl, místo vody měl pivo.
Každému, kdo potřeboval rybu, tomu ji donesl,
ale každý musel zaplatit několika půllitry piva.
Proč a kdy se z Hodkovic odstěhoval, to se prý
neví, ale mělo to být v době, kdy se u nás zrušil
pivovar a nové pivo mu nechutnalo.

Vodník a medvěd
Nedaleko Mohelky je ve skále svatý obrázek. V dávných dobách tu stál mlýn. U mlýna
v Mohelce žil vodník, který přes den hospodařil a večer chodil k mlynářovi do světnice, kde
si opékal pstruhy. Mlynář sice neměl podivného mužíka rád, ale protože mu chutnaly ryby,
dovolil mu mlýn navštěvovat. Jednou v noci
se ve mlýně zastavil medvědář s velkým hnědým medvědem. Čeleď se s hostem seznámila,
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jelikož medvědář prošel velký kus světa, tak
vyprávěl, jak se tam žije. Medvědář s medvědem si ustlali na podlaze a usnuli. Mlynář si
sedl k oknu, zapálil si fajfku a pozoroval řeku.
Najednou se otevřely dveře a do vytopené místnosti vešel vodník. Rozložil si své pstruhy na
kamna a nasával jejich vůni. Když byly ryby
upečené, sedl si vodník ke stolu a začal jíst.
Nádherná vůně vzbudila vyhladovělého medvěda. Zvíře se vrhlo ke stolu. Vodník nechápavě
zíral a ptal se mlynáře: „Hospodáři, co to tu
máš za podivnou kočku, nenechá mě najíst,
sápe se po mých rybách, ihned ji zažeň.“ Majitel
mlýna dělal, že spí, a tak si huňáč pochutnal
na smažených pstruzích, neboť vodník vyběhl
z domu. Když ráno přišel mlynář ke stavidlům,
aby vypustil více vody pro mlýnské kolo, vylezl
z vrbiček ještě vyděšený vodník a zeptal se:
„Máš ještě mlynáři v domě tu příšernou kočku?“
Hospodář se podivil: „Ano, kočku mám mourovatou, leží na peci s pěti narozenými koťaty.“
Vodník mlynářova slova nepochopil a zmizel
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v rákosí se slovy: „Už mám dost té tvé obrovské
kočky!“ Od té doby se ve mlýně nikdy neukázal.
Medvědář odkráčel se svým huňáčem k severu
a mlynář jim slíbil za to, že zbavili jeho mlýn
zelené příšery, že se u něj mohou ubytovat i na
zpáteční cestě. Po několika měsících se oba
podivní poutníci ve mlýně skutečně ukázali.
I tentokrát se jejich přítomnost v domě mlynáři
vyplatila. Uprostřed noci přepadli mlýn lupiči,
vylomili vrata a s příšerným řevem požadovali
po vystrašeném mlynáři peníze. Hluk však pro-

budil i medvěda. Ten se několikrát ohnal a loupežníky rozsápal svými obrovitými tlapami.
Mlynář si myslel, že mu medvědáře a jeho zvíře
poslalo na ochranu samo nebe, a proto nechal
umístit na blízkou skálu svatý obrázek.
Pokračování příště
Sepsal: Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

TVÁŘ VAŠEHO MĚSTA
Vážení čtenáři, na poslední straně Vám představuji nejúspěšnější fotografie soutěže Tvář Vašeho města. Do soutěže se zapojilo celkem 20 amatérských fotografů, kteří zaslali 186 fotografií.
Bylo vybráno 29 nejlepších, které putovaly výstavou po Hodkovicích. Slavnostní
zakončení a ocenění nejlepších proběhlo 2.12.2012 od 15 hodin v obřadní síni
hodkovické radnice.
V příjemné adventní atmosféře byly rozdány věcné ceny-poukazy na fotoslužby
ve studiu Konica Photo Expres M. Boleslav. Na závěr proběhla dražba fotografií,
jejíž výtěžek slouží k částečnému dofinancování projektu RK Motýlek o.s.. Děkuji
tímto za spolupráci všem, kteří se na této akci podíleli, především paní Romaně
Trojanové, která koordinovala průběh celé fotosoutěže od jejího vyhlášení v červnu 2012 až po její zakončení v prosinci 2012. Všem fotografům děkuji za krásné
fotografie a přeji jim mnoho dalších krásných snímků.
Těším se na další příjemné setkání.
Markéta Khauerová – předsedkyně o.s.
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TVÁŘ VAŠEHO MĚSTA
FOTOSOUTĚŽ POŘÁDANÁ RODINNÝM KLUBEM MOTÝLEK o.s.,
V RÁMCI PROJEKTU MEZIGENRAČNÍ KOMUNIKACE, KTERÝ BYL
PODPOŘEN MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.
1. místo, autor: Tomáš Vít

2. místo, autor: Martin Pojkar

3. místo, autor: Patrik Odcházel

