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My si školku užijeme
Mateřská škola Sluníčko děkuje Aeroklubu Hodkovice nad Mohelkou za milé přijetí a prohlídku areálu.
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
rády bychom Vám popřály krásné léto, pohodové prázdniny a věříme, že Vám bude letní vydání
kulturního kalendáře inspirací!
Za redakční radu Naďa Burianová

Jubilanti v červenci a srpnu 2020
Eva Patočková
Václav Váňa
Vladimíra Červová
Anna Kamenská

Vlasta Košťálová
František Oplt
Jana Hladíková

JEPTIŠKY

Městské kulturní středisko pořádá zájezd do

Na Fidlovačce v Praze na muzikál JEPTIŠKY
Našim jubilantům blahopřejeme k jejichDivadla
životnímu
výročí
a přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let života.

V režii Lumíra Olšovského se v této muzikálové komedii představí Zora
Jandová, Ludmila Molínová, Sandra Pogodová, Barbora Mošnová a Martina
Šťastná.

Představení se koná v SOBOTU 26. září 2020 od 15.00 hodin.
Autobus bude odjíždět z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou
ve 13.00 hodin.
Cena vstupenky je 320,- Kč. Cena jízdenky je 220,- Kč.

JEPTIŠKY
Městské kulturní středisko pořádá zájezd
do Divadla Na Fidlovačce v Praze
na muzikál JEPTIŠKY
V režii Lumíra Olšovského se v této muzikálové komedii
představí Zora Jandová, Ludmila Molínová, Sandra Pogodová, Barbora Mošnová a Martina Šťastná.
yy Představení se koná v SOBOTU 26. září 2020
od 15.00 hodin. Autobus bude odjíždět z náměstí
v Hodkovicích nad Mohelkou ve 13.00 hodin.
yy Cena vstupenky je 320,- Kč. Cena jízdenky je 220,- Kč.

Prodej vstupenek
bude zahájen vbude
Městské knihovně
v Hodkovicích
nad
Prodej
vstupenek
zahájen
v Městské
Mohelkou od 4. května 2020. Vstupenky zakoupené na původní termín Vám
v knihovně vyměníme.
knihovně
v Hodkovicích nad Mohelkou od
4. května 2020. Vstupenky zakoupené na
původní termín Vám v knihovně vyměníme.

"Chtěla bych tímto poděkovat kolektivu DPS, kteří se starali a pečovali
o mého manžela Josefa Lebedu. Byli jste nám velkou oporou, když jsme to
nejvíc potřebovali."
Vladimíra Lebedová
Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, www.hodkovicenm.cz, email:
redakce@hodkovicenm.cz, telefon: 725 417 186. Měsíčník – počet výtisků: 320 kusů. Cena: 5 Kč. Redakce: Naďa Burianová. Uzávěrka je
dvacátého dne předcházejícího měsíce. Registrační číslo MKČRE 11797. Sazba: Tomáš Žižka. Foto obálka: Lukáš Vejvoda. Za jazykovou
úpravu odpovídá: redakce. Tisk: Jan Macek, U Rybníka 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, email: jan.macek@tiskem.cz, telefon: +420 483 100 382,
+420 777 801 486.
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Městský úřad informuje
Informace z 11. zasedání rady města 3. 6. 2020
–– Rada města projednala žádost o prodej části pozemku města p.č. 1730/1 (ostatní plocha) o výměře 4239 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní Š., bytem Hodkovice nad
Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře cca 35 m2. Záměrem je výstavba garáže. Rada města
provede místní šetření a k projednávanému bodu se vrátí na příštím jednání.
–– Rada města schválila cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci plynové kotelny v objektu kulturního domu v Hodkovicích nad Mohelkou, kterou podala společnost RICOM energy s.r.o., Na Bělidle 1135, 460 06 Liberec 6, IČ: 25018191 za částku
30.000,00 Kč bez DPH, cena s DPH bude 36.300,00 Kč.
–– Rada města souhlasí s žádostí o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze
dne 06. 03. 2017 uzavřené se společností Ordinace praktického lékaře Hodkovice n. M. s.r.o.,
Liberecká 19, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 05955939. Žádost podal jednatel společnosti
MUDr. Jiří Srna. Smlouva o nájmu bude ukončena 30. 06. 2020
–– Rada města souhlasí s žádostí o pronájem nebytových prostor Liberecká ul. 19, Hodkovice nad
Mohelkou, kterou podal za společnost MEDICA SEVER s.r.o., Domky 109, Liberec XX-Ostašov,
460 10 Liberec, IČ: 63149401 jednatel společnosti MUDr. Libor Maryško. Záměrem je zřízení
ordinace praktického lékaře. Rada města ukládá tajemnici zveřejnění adresného záměru pronájmu na úřední desce města.
–– Rada města projednala a vzala na vědomí hodnocení činnosti Mateřské školy Hodkovice nad
Mohelkou za období leden 2020 až červen 2020.
–– Rada města projednala informaci o záměru Sportovního klubu Hodkovice nad Mohelkou z. s.
vybudovat systém automatického zavlažování fotbalového hřiště v areálu SK. Rada města souhlasí s přestavbou nevyužívaného septiku na retenční nádrž a s jejím napojením na stávající
systém odvodu dešťové vody ze sportovní haly.
–– Rada města souhlasí s žádostí o souhlas s trvalým umístěním znaku města u vstupní brány
do sportovního areálu a ve sportovním areálu FO SK. Žádost podal Sportovní klub Hodkovice
nad Mohelkou z. s.
–– Rada města vzala na vědomí informaci týkající se otevření Základní školy T. G. Masaryka
Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala ředitelka ZŠ paní Mgr. Kolomazníková.

Informace z 12. zasedání rady města 17. 6. 2020
–– Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni
31.05.2020. Dluhy činí 106.325,00 Kč.
–– Rada města souhlasí se změnou účelu poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Hodkovice
nad Mohelkou:
yy u žádosti č. 17 – Spolek rodáků a přátel Hodkovic, z.s. – Den plný retro her aneb zapomenuté
soutěže – na příspěvek na náklady spojené s realizací akce
yy u žádosti č. 18 – DTK – MINI-M Liberec z.s. – Celoroční činnost – na příspěvek na materiál
na kostýmy, materiál na pomůcky (barvy na textil, barvy na dekorace, batikovací barvy,
kreativní potřeby atd.), hotová trička, chlapecké košile a dívčí sukně.
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–– Rada města vzala na vědomí:
yy změnu termínu konání akce „Výlet – poslední mazání“ na období srpen až říjen 2020 u žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Hodkovice nad Mohelkou č. 7 – SK oddíl
lyžaři.
yy zrušení akce bez náhradního termínu u žádosti č. 15 – Pavel Štork – koloběžky Hodkovice
s.r.o.
–– Rada města schválila cenovou nabídku na posouzení stavu soustavy dřevěných konstrukcí
a krovů na objektu radniční budovy v Hodkovicích nad Mohelkou, kterou podal Ing. J. Konopík, Nádražní..., Žlutice, IČ: 71733671 a schválila vystavení objednávky za cenu 34.500,00 Kč.
–– Rada města schválila navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva města v 2. pololetí 2020 a předává věc do zastupitelstva města.
–– Rada města schválila návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou a přidělila byt č. 34 paní . H., trvale bytem Hodkovice nad Mohelkou.
–– Rada města schválila cenovou nabídku na úpravu elektroinstalace osvětlení Kina Hodkovice
nad Mohelkou, kterou podal pan J. Vojtěch, Zahradní..., Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 05602424
za částku 45.295,00 Kč včetně DPH.

Informace ze 4. zasedání zastupitelstva města 24. 06. 2020
–– Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020. Příjmy v rozpočtové změně jsou
mínus 4.023.781,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou mínus 4.173.080,00 Kč a změna financování v rozpočtové změně je mínus 149.299,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou
54.312.615,00 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 67.541.316,00 Kč a financování po rozpočtové změně bude 13.228.701,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí
materiálů.
–– Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo bezúplatný převod pozemku parcely
č. 108 o výměře 18 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v kat. území Jílové u Hodkovic nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou, z vlastnictví státu do vlastnictví Města Hodkovice nad
Mohelkou, včetně znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 4872/ULB/2020.
–– Zastupitelstvo města schválilo cenovou nabídku na rekonstrukci havarijního stavu kotelen v objektu kulturního domu v Hodkovicích nad Mohelkou, kterou podala společnost
VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ: 25428942 za částku
1.089.715,00 Kč bez DPH.
–– Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávy o provedených veřejnosprávních kontrolách za rok
2019 příspěvkových organizací města Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Základní škola
Hodkovice nad Mohelkou, Bytové Hospodářství Hodkovice a Technické služby Hodkovice.
–– Zastupitelstvo města schválilo navržené termíny jednání Zastupitelstva města pro 2. pololetí
2020 dle předloženého plánu.
–– Zastupitelstvo města pověřilo zastupitele pana Romana Hanuše realizací zakázky malého rozsahu „Parkovací pruh u MŠ“. Pan Hanuš předloží cenové nabídky na realizaci Radě města
Hodkovice nad Mohelkou a zajistí realizaci akce.

Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí přátelé, máme za sebou již polovinu roku 2020. V březnu se
nám všem obrátil život naruby, prožíváme nové situace a získáváme nové zkušenosti.
Jako životní optimista se snažím brát vše s mírným nadhledem, ale osobně si myslím, že
nás čeká složitější období a v podzimních měsících se projeví ekonomický propad celé
naší společnosti v plné síle.
Také z toho důvodu přistoupilo zastupitelstvo města k úpravě rozpočtu a ponížilo jak očekávané
příjmy, tak výdaje ve výši cca 4 mil. Kč na obou stranách rozpočtu. Daňový propad při porovnání
údajů za období 5-6/2019 a 5-6/2020 je mínus 2,5 mil. Kč a tento trend lze očekávat i v dalších
měsících. V tuto chvíli se finanční plánování podobá spíše věštění z křišťálové koule, další úpravy
rozpočtu budou provedeny na podzim, kdy snad již budou k dispozici nějaké přesnější odhady. Jedna
z mých kolegyň v zastupitelstvu konstatovala, že jsme rozumní lidé a že to společně zvládneme
a pod to se určitě mohu také podepsat.
V tuto chvíli můžete vidět, že část plánovaných oprav již běží – rekonstrukce veřejného osvětlení
(výměna 139 svítidel, 72 ks sloupů a 2 ks rozvaděčů), úplná rekonstrukce střechy nad sálem
kulturního domu, rekonstrukce Lávky u Buriánka a restaurování křížku na Záskalí. Máme opravené
schodiště u autobusového nádraží a v přípravě hotové některé další drobné opravy, kam budeme
postupně uvolňovat finanční prostředky dle aktuálních možností (autobusová zastávka u Monroe,
vč. chodníku, parkovací pruh u MŠ, oprava části chodníku na Mánesově ulici). Zaměřujeme se také
na úspory v provozních výdajích a v čase odkládáme přípravy některých projektů.
Dovolte mi, abych Vám popřála klidné léto, užije si dovolenou a prázdniny s Vašimi nejbližšími.
Na září pro Vás připravujeme odložený Týden rodiny a tradiční Hodkovické slavnosti. Pevně věřím,
že vše proběhne dle plánu a v Hodkovicích zavládne pohodová a přátelská atmosféra. Těším se na
setkání s Vámi.
Markéta Khauerová – starostka města

PRODEJCI Kulturních kalendářů Města Hodkovice nad Mohelkou
Kniha – Vladislav Kos
Papírnictví – Alena Thomasová
Zverimex – Jarmila Knoblochová
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Ovoce a zelenina – David Hanus
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou
Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 320 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz
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Udělení cen města
Zastupitelstvo na svém třetím zasedání schválilo pokyny pro nominace na udělení
„Ceny města Hodkovice nad Mohlekou“.
Poučení: Dle usnesení zastupitelstva města č. 77/2016 ze dne 2. listopadu 2016 jsou
pravidla pro udělení ceny města následující:
Cena města Hodkovice nad Mohelkou (dále jen cena města) se uděluje, jako osobní
ocenění města jejím žijícím občanům, kteří zde trvale žijí, zejména za ojedinělý přínos
pro město. Cenu města uděluje zastupitelstvo města na návrh člena zastupitelstva nebo
na návrh rady města. Občané města je mohou podávat jejich prostřednictvím. Návrh na
udělení ceny města se podává písemně. Součástí návrhu na udělení ceny města je řádné
zdůvodnění návrhu na udělení této ceny. Cena města je udělována zejména:
yy Za aktivity mající vztah k městu, a to např. v oblasti umělecké, společenské,
kulturní, sportovní, technické, podnikatelské nebo spolkové činnosti
yy Za činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenalo záchranu života občanů,
jejich majetku, historických nebo kulturních hodnot města
yy Cena města může být udělen jedné osobně i vícekrát, maximálně však 1x ročně.
yy Cena města bude udělena se souhlasem osob, které má být cena města udělena
yy Osobě, které byla udělena cena města, může být uděleno i čestné občanství
Návrhy na udělení ceny města lze předávat členům rady města a zastupitelstva města, na
předepsaném formuláři, do 21. 8. 2020 prostřednictvím podatelny města Hodkovice nad
Mohelkou.
Formuláře je možné stáhnout na www.hodkovicenm.cz nebo osobně vyzvednout na
podatelně města.

!!! rekonstrukce lávky !!!
Začátkem měsíce července bude zahájena rekonstrukce lávky
u Buriánka, prosíme občany o respektování dopravního značení.
Všem místním občanům děkujeme za trpělivost.
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Výměna veřejného osvětlení
V letošním roce v letních měsících dojde k částečné výměně svítidel a stožárů veřejného osvětlení, dojde také k modernizaci dvou rozvaděčů veřejného osvětlení.
Město získalo dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši až 1 152 000,- Kč. Nová svítidla
veřejného osvětlení budou úsporná LED svítidla, která splňují všechny platné normy a nařízení.
Město touto výměnou sníží spotřebu elektrické energie a světelný smog. Výměna bude v rozsahu
139 svítidel a 72 stožárů veřejného osvětlení, výměna proběhne v ulicích vyznačených v mapě.
V průběhu prací prosíme občany o trpělivost a věříme, že vše se podaří.
Helena Řezáčová, místostarostka
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ROK VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Už je to více jak rok, co se vedení města v Hodkovicích nad Mohelkou rozhodlo zapojit do
vzdělávání seniorů prostřednictvím Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) při České
zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze. Aktuálně mají studenti-senioři za sebou již dva semestry.
Ke studiu prvního (zimního) semestru, které bylo zaměřeno na Etiku jako východisko z krize
společnosti, se přihlásilo 21 studentů. V následujícím druhém (letním) semestru se studenti
rozhodli pro dvě studijní témata: Cestování a Genealogii, hledáme své předky. Ke studiu se přihlásilo
celkem 20 studentů, o Cestování se zajímalo 16 studentů o Genealogii 8 studentů. 4 studenti se
odhodlali studovat obě dvě témata najednou.
Samostatnou kapitolu aktuálně proběhlého semestru vytvořila koronavirová pandemie. Studentůmseniorům bylo dle nařízení vlády ČR a ČZU zakázáno prezenčně pokračovat ve studiu. Na řadu
tak přišla on-line výuka, samostudium, telefony, emaily, každý student obdržel do své poštovní
schránky tištěné studijní materiály na celý semestr a byl prodloužen termín ukončení semestru
z 3. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Co je úžasné, všichni studenti studium úspěšně zvládly! Zvládly testy
průběžné i závěrečné.
Před námi je léto a s ním i zasloužené prázdniny. Ke studiu VU3V se vrátíme až ve čtvrtek
1. 10. 2020 v 14.00 hod. v Základní škole T. G. Masaryka. Tématem zimního semestru jsou České
dějiny a jejich souvislosti.
Na podzimní setkání se těší Edita Dostálová, tutorka VU3V z NNO Umíme si pomáhat, z.s.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU
BUDE VE DNECH
OD 3. SRPNA DO 7. SRPNA 2020
UZAVŘENA

Kulturní kalendář

10

Vzpomínka na plukovníka Františka Svárovského
Příslušníci starší hodkovické generace jistě vzpomenou na pana Františka Svárovského,
hodkovického občana, který byl svými postoji nepohodlný oběma totalitním režimům.
V časopisu VLASTA č. 36 z roku 1993 vyšel rozhovor paní doktorky Emy Holečkové s dcerou
pana Svárovského Aidou. Paní Aida zde vypráví osudy pana Svárovského a jeho rodiny.
Pan Svárovský byl důstojníkem československé armády a tak se rodina stěhovala podle
míst jeho odvelení. Z Bratislavy do Kutné Hory,
z Kutné Hory do Turnova. Zde je zastihla okupace.
Pro vlastence a odpůrce fašismu si roku
1942 přišlo gestapo a rodina dlouho nevěděla
kde je. Rodiny se ujali přátelé a ta žila v naději,
že otec vězení přežije. Za čas se ozval z Kartouz
u Jičína, z pražské Pankráce, potom z různých
míst v Německu a když válka skončila, byl jednoho dne doma. Byl k nepoznání, vychrtlý, otrhaný.
Podle paní Aidy pomohla otci nezradit a přežít filozofie Východu, indičtí filozofové, jóga.
Po válce se pan Svárovský vrátil do Turnova
ke zdejší posádce.
Velkou láskou pana Svárovského byli koně,
vysoká jezdecká škola. Z různých závodů měl
doma řadu trofejí.
Zdálo se, že všechny hrůzy jsou šťastně přečkány, přišel však vítězný Únor 1948 a pan Svárovský byl odveden znovu, tentokrát bohužel
lidmi z vlastního národa.
Rodina opět nevěděla, kde otec je a co s ním
bude. Až jim přátelé poradili, že by mohl být
vězněn v takzvaném domečku v Praze na Hrad-

čanech. Paní Aida se s trochou prádla vydala do
Prahy a s malou dušičkou zazvonila a čekala
u zavřených vrat, co bude. Otevřela se špehýrka,
sotva stačila říct, že nese prádlo a komu. Trvalo
to věčnost, ale nakonec se vrata pootevřela a někdo odebral balíček. Zase nezbývalo než doufat
a věřit jako za války a opět se pan Svárovský
pohublý a poničený vrátil, ale degradovaný
a vyhozený z armády.
Zároveň byl vyhoštěn z Turnova. Nouzový byt našla rodina Svárovských nejdříve v Jílovém, později v Hodkovicích¸ kde bydleli se
starou tetou ve dvou místnostech s kuchyní.
Pan Svárovský pracoval v místním podniku
Autobrzdy, paní dojížděla do Uhelných skladů
v Liberci.
Pan Svárovský se v Hodkovicích pustil do
bádání o historii města, stal se členem Aktivu
ochrany přírody a památkové péče, rybařil,
v zimě krmil zvěř.
Roku 1968 byl pan Svárovský rehabilitován
a povýšen do hodnosti plukovníka. Paní Aida
Svárovská získala titul JUDr., ale jediné místo se
pro ni našlo u pohřební služby, poté pracovala

paní Aida Svarovská
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v tiskárně a nakonec ve Státní knihovně, kde se
jí líbilo kulturní prostředí.
Pan plukovník Svárovský zemřel r. 1985 ve
věku 87 let a je pohřben na zdejším hřbitově,
stejně jako paní Aida Svárovská, ta zemřela
r. 2005 ve věku 79 let.
Že měl pan Svárovský Hodkovice rád, dokazuje písnička „Hodkovická“, která se dochovala
v kronice města Hodkovice.

4. Medvěd v erbu radnice
na nás pozor dává,
musíme si dobře vést,
ať nám nenadává.

Hodkovická

6. Paneláky v Podlesí
do daleka svítí,
nestačí, tak musíme
nové postaviti.

1. Přehlubokým údolím
bystrá říčka běží
a za říčkou Javorník
staré město střeží.
2. Město je to prastaré,
s věží jako svíce,
to už není Liebenau,
ale Hodkovice.
3. A to město mívalo
mnoho cizích pánů,
nyní však je naše jen,
páni už jsou v Pánu.

5. Jesle, školky plné jsou,
je nás čím dál více,
museli jsme budovat
nové Hodkovice.

7. Když se opřem do práce,
tak to lehce zvládnem,
Čech, ten všechno dokáže,
když je doma pánem.
Foto v článku je z archivu rodiny Svárovských
a od paní Daniely Sýkorové.
František Nejedlo
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

„Den plný retro her aneb zapomenuté soutěže“
Koná se 12. 9. 2020 od 10.00 hodin do pozdního odpoledne
ve Skalním Údolí.
 Od 10.30 hraje skupina „Náhodné setkání“
 Jedná se o plno her typu např. cvrnkání kuliček, skákání panáka,
točení káčou, skoky přes točící se lano, kuželky, střelba, překážková dráha, Jojo a jiné zábavné aktivity.
 Akce je určená napříč všem generacím od babiček a dědečků po
nejmenší.
 Občerstvení zajištěno, možnost koupi např. buřta k opékání, gulášek, langoš. Pití nealko i alko.
Srdečně každého zve Spolek rodáků a přátel Hodkovic.

Kulturní kalendář
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KDY: 1.8.2020 KDE: Hodkovice nad Mohelkou

Trať dlouhá 7+km s 20+originálními překážkami

1) DOSPĚLÍ

KATEGORIE:

ŽENY/MUŽI bez rozdílu věku

FAMILY- pro rodiče s dětmi mladšími 6 let

FUN- není povinná žádná překážka, čas neměřen

2) DĚTI
Kategorie od 6 do 9 let a od 10 do 15 let

DOBROVOLNÍCI

16+ spadá do dospělých

Dostanou dostatečné jídlo a pití na celý den + startovné na další závod
INFORMACE OHLEDNĚ REGISTACE, DOBROVOLINČENÍ, PŘEKÁŽEK APOD. VIZ STRÁNKY: FB: Wild Grizzly, WEB: wildgrizzly.cz,
E-MAIL: info@wildgrizzly.cz

Dobrovolníci

Netroufáš si běžet, ale rád bys byl součástí prvního ročníku
překážkového běhu WILD GRIZZLY?

Přidej ruku k dílu a staň se dobrovolníkem!

Kdy: 1.8.2020

Kde: Hodkovice nad Mohelkou

Co za to dostanu: jídlo a pití na celý den, startovné na další ročník

Kde se můžu hlásit: napiš nám na náš mail
info@wildgrizzly.cz, FB: Wild Grizzly nebo nám
zavolej na 732634380, 736228850

Kulturní kalendář
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HLAS KOUPALIŠTĚ
VYHRÁVEJTE POBYTY
v nejznámějších
českých lázních
každou sobotu
po celé prázdniny
od 13 hodin v pořadu VÝLETY
29. srpna od 16 hodin
následuje od 21 hodin
OLDIES PÁRTY

Český rozhlas Liberec
RÁDIO VAŠEHO KRAJE

v restauraci Na Koupališti

liberec.rozhlas.cz

OPRAVA-VELKÁSOUTĚŽ-LIBEREC-2-2020.indd 1

Letní rocková zábava s kapelou

18.6.2020 11:13:22

Hodkovice na koupáku 10. 7. 2020 od 19.00 hodin

Požadujeme:
yy řidičský průkaz sk. C,E
yy profesní průkaz
yy kartu do digitálního tachografu
yy praxi
yy spolehlivost

Kontakt: 775 321 002

Nabízíme:
yy nový vozový park
yy třináctý plat
yy příspěvek na důchodové připojištění
yy příspěvek na dopravu na pracoviště
yy stabilní přepravy a víkendy doma

Placená inzerce

Dopravní společnost Kalenský-Trans, s.r.o.
přijme řidiče mezinárodní dopravy.

Placená inzerce

Kulturní kalendář
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SEDMIHORSKÉ LÉTO 2020
A

ÚTERÝ

A

7.7.

ČTVRTEK

16.7.

A

ÚTERÝ

21.7.

A

ÚTERÝ

28.7.

A

ČTVRTEK

30.7.

B

B

ÚTERÝ

4.8.

ČTVRTEK

20.8.

A

NEDĚLE

Sedmihorky
u Turnova

HRADIŠŤAN
& JIŘÍ PAVLICA

DALIBOR JANDA
40 LET NA PROFI SCÉNĚ

BRATŘI
EBENOVÉ
TOMÁŠ KLUS
& Cílová skupina

PRAGUE CELLO
QUARTET
EVA URBANOVÁ
& BAROCK – DRUHÁ TVÁŘ

HONZA NEDVĚD
50 LET NA SCÉNĚ

BENÁTKY POD SNĚHEM

23.8.

V. Arichteva, M. Nosek
L. Štěpánková a F. Cíl

ÚTERÝ

LOLLIPOPZ

B

SO & NE

18.-19.7.

JÓGA KEMP
V ČESKÉM RÁJI

B

ČTVRTEK

6.8.

LOTRANDO
& ZUBEJDA

pohádkový muzikál
Předprodej: www.sedmihorskeleto.cz,
www.evstupenka.cz a evstupenka prodejní místa.
Infocentra: Turnov, Železný Brod, Lomnice nad Popelkou,
Jičín, Liberec a další. CK Czech Paradise Jičín. Děti na
koncerty do 140 cm vstupné 140 Kč. Dětské vstupenky
pouze na pokladnách festivalu. Na divadelní představení, Lollipopz a Lotrando a Zubejdu se dětské vstupenky
neprodávají. Cena permanentky 2 690 Kč. Přenosná
permanentka platí na 7 akcí Sedmihorského léta
2020 označených kategorie A. Počet přenosných
permanentek je limitován. Změna programu a místa
konání vyhrazena.

B

25.8.

A

ČTVRTEK

27.8.

4TET KONCERT – VERZE V.
David Uličník, Jiří Korn,
Jiří Škorpík a Dušan Kollár

75 let s vámi

Jablonecko

Zastřešené hlediště !
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Užijte si léto bez zbytečných požárů
Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů. Nadměrné vysychání lesů, luk a polí usnadňuje vznik a rychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny
nezůstávají ani osamocené stromy, které při letních bouřkách může zasáhnout blesk. Hlavní příčinou vzniku požárů v těchto dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu špatného zabezpečení či nedohašení ohniště nebo odhozením nedopalku cigarety do volné přírody.

 odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody,

 Ohniště po ukončení pálení či grilování vždy
řádně uhaste, prolijte vodou nebo zasypte zeminou.

 skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem
slunečního záření může stát lupa a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty i stavby,

 V období sucha ohniště kontrolujte i v průběhu následujícího dne, popřípadě opět prolijte
vodou.

 zapalovače nechané ve vozech, na verandách
a balkonech; vlivem slunečního záření může
dojít k výbuchu a následnému požáru,

 Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného ohně
bez dozoru dospělé osoby.

Pozor na:

 jiskry, které při silném větru odlétají z ohniště
či grilu,
 stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké
seno a sláma na hromadách v nevětraných prostorách; může snadno dojít k samovznícení.
Doporučení při opékání, pálení táboráků a grilování
 Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší než
50 m od okraje lesa, v blízkosti zástavby, ve vysoké trávě, v blízkosti stromů atd.
 K rozdělávání ohně využijte tábořiště, ohniště,
krby.
 Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo kameny a izolujte od okolní trávy.
 Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých
kapalin.
 Při pálení a grilování mějte u sebe základní hasební prostředky - vodu, písek nebo hasicí sprej,
popř. lopatu a rukavice.
 Při náhlé změně počasí, především silném větru, oheň ihned uhaste.
 Neuhašená ohniště nikdy neponechávejte bez
dozoru dospělé osoby.

 Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte na
sobě, a není po ruce dostatek vody k uhašení,
zachovejte klid, zastavte se, lehněte si na zem
a „válejte sudy", čímž dojde k zamezení přísunu
kyslíku a uhašení ohně. Zasaženou osobu můžete přikrýt kusem oděvu nebo deky z přírodního materiálu. Dejte pozor na látky z umělých
vláken, které by se mohly přiškvařit na tělo!
Jak snížit riziko požáru při sklizni obílí
 Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších místech, například v blízkosti železničních tratí
a veřejných komunikací.
 Dbejte na řádný technický stav mechanizačních
prostředků pro sklizeň a uskladňování obilí.
 Stroje vybavte hasicími přístroji.
 U mechanizace se spalovacími motory, při práci
v prostředí s hořlavými látkami, je nutné mít
výfuky techniky opatřeny účinnými lapači jisker.
 Mějte připravenou v blízkosti zásobu vody v cisterně nebo traktor s pluhem k případnému oborání ohniska požáru na poli.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
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Hrady a zámky
Libereckého kraje
BEZDĚZ

Státní hrad Bezděz
Bezděz 144
472 01 Doksy
tel: (00420) 723 774 904
bezdez@npu.cz
www.hrad-bezdez.eu

FRÝDLANT

Státní hrad a zámek Frýdlant
Zámecká 4001
464 01 Frýdlant v Čechách
tel: (00420) 482 312 130
frydlant@npu.cz
www.zamek-frydlant.cz

GRABŠTEJN

GPS: 50°32'20.666"N, 14°43'12.538"E

dospělí: 90 Kč
děti (6–15 let), stud.: 60 Kč
senioři nad 65 let: 60 Kč
rodina (2+max.3 děti): 230 Kč
Podrobný ceník uveden na webu hradu.

Královský hrad Bezděz, založený r. 1264 Přemyslem Otakarem II., je jednou z našich
nejvýznamnějších gotických památek. V 19. století hrad několikrát navštívil i slavný romantický
básník a spisovatel K. H. Mácha. Návštěvníci si mohou prohlédnout královský palác s unikátní kaplí
a množstvím gotických architektonických detailů, purkrabský palác s další části hradu. Přístupná
je také Velká věž s rytířskou síní v nejvyšším podlaží a s jedinečnou vyhlídkou na široké okolí.

30.3.-31.3.: so-ne: 10:00-16:30
1.4.-30.4.: so-ne: 10:00–16:30
19.4.-22.4.: po,pá,so-ne: 10:00-16:30
1.5.-30.6.+svátky: út-ne: 9:00-16:30
1.7.-31.8.: út, st, čt, pá, ne: 9:00-16:30
1.7.-31.8.: so: 9:00-17:30
1.9.-30.9.+svátek: út-ne: 9:00-16:30
1.10.-31.10.+svátek: so-ne: 9:00-15:30

GPS: 50°54'55.166"N, 15°5'1.838"E
Původní hrad, rozšířený v 16. století o renesanční zámek, se stal po bitvě na Bílé hoře majetkem
slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Posledními vlastníky byli Clam-Gallasové, kteří hrad již
roku 1801 zpřístupnili veřejnosti. Frýdlant se tak stal nejstarším hradním muzeem ve střední
Evropě. K vidění jsou interiéry hradu i interiéry zámku. Součástí prohlídky je rovněž renesanční
zámecká kaple sv. Anny.

I. okruh
dospělí: 180 Kč
děti (6–15 let), stud.: 130 Kč
senioři nad 65 let: 130 Kč
rodina (2+max. 3 děti): 480 Kč

Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách.

30.3.-30.4.: út-ne: 9:00-15:30
1.5.-30.6.: út-ne: 9:00–16:00
2.7.-31.8.: út-ne: 9:00 – 16:30
1.9.-29.9.: út-ne: 9:00 – 16:00
1.10.-31.10.,+svátek: út-ne: 9:00 – 15:30

GPS: 50°50'45.631"N, 14°52'34.075"E
Hrad Grabštejn byl založen ve 13. století. Později prošel četnými úpravami, které mu vtiskly ráz
pohodlného zámeckého sídla. Veřejnosti byl hrad poprvé zpřístupněn v roce 1993. Návštěvníci si
mohou prohlédnout nejen gotické hradní sklepení, ale i pokoje ve dvou patrech zámku zařízené
převážně původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky. Klenotem prohlídky je renesanční kaple
sv. Barbory s bohatou malířskou výzdobou ze 16. století, jejíž restaurování bylo dokončeno na
konci roku 2009. Hradní věž nabízí vyhlídku na daleké okolí.
Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách.

HOUSKA

Hrad Houska
Houska 1
471 62 Houska, p. Okna
tel: (00420) 728 351 101
kastelan@hradhouska.cz
www.hradhouska.cz

HRUBÝ ROHOZEC

Státní zámek Hrubý Rohozec
Hrubý Rohozec 1
511 01 Turnov
tel: (00420) 481 321 012
hrubyrohozec@npu.cz
www.zamek-hrubyrohozec.cz

LEMBERK

Státní zámek Lemberk
Lvová čp. 1
471 25 Jablonné v Podještědí
tel: (00420) 487 762 305
lemberk@npu.cz
www.zamek-lemberk.cz

GPS: 50°29'27.304"N, 14°37'26.522"E

Hrad Houska byl zřejmě postaven pány z Dubé. Kolem roku 1590 byl přestavěn na renesanční
zámek. Uvnitř kaple najdeme unikátní nástěnné malby ze 14. a 16. století. Houska je jeden
z nejlépe dochovaných královských hradů Přemysla Otakara II. Tajemný, magický, prokletý či
pekelný. Všechny tyto přívlastky má hrad Houska, který byl zpřístupněn široké veřejnosti teprve
roku 1999.

dospělí: 100 Kč
děti (6–15 let), stud.: 70 Kč
senioři: 70 Kč
rodina (2+2 děti do 15 let): 300 Kč

Prohlídka každou celou hodinu, pouze s průvodcem. Poslední prohlídka a vstup na vnější nádvoří
vždy hodinu před koncem provozní doby. Otevřeno i o svátcích.

IV: so, ne: 10:00–17:00
V, VI: út-ne: 10:00-17:00 (1.6. zavřeno)
VII-VIII: út-ne: 10:00-18:00
IX: út-ne: 10:00-17:00
X: so, ne: 10:00-16:00

GPS: 50°35'54.131"N, 15°9'27.542"E

Zámek založený kolem roku 1280 dodnes uchovává pozoruhodné architektonické prvky z každého
slohového období. Interiéry zámku vyprávějí originální příběh šlechtického domu, v němž se čas
zastavil v období První republiky. Do této fáze byla také situována nová prohlídková trasa
přístupná v plné šíři od dubna 2010. Prohlídka nás seznámí s pohodlně zařízenými soukromými
pokoji pána domu a jeho manželky.

I. okruh
dospělí: 120 Kč
děti (6 – 18 let), stud.: 80 Kč
senioři nad 65 let: 80 Kč
rodina (2+max. 3 děti): 310 Kč

Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách.

23.3.-24.3. a 30.3.-31.3.: so-ne: 10:00-15:00
1.4.-31.5.: út-ne: 9:00-16:00
(2.5. a 9.5. zavřeno)
1.6.-31.8.: út-ne: 9:00-17:00
1.9.-30.9.: út-ne: 9:00-16:00
1.10.-31.10.: út-pá: 10:00-15:00
a so-ne: 9:00-16:00

GPS: 50°46'39.325"N, 14°47'16.338"E

Zámek Lemberk vznikl přestavbou středověkého hradu, na němž žila sv. Zdislava z Lemberka.
Návštěvníky překvapí zámek již při příchodu krásnou výzdobou nádvoří. Uvnitř zámku se největší
pozornosti těší kaple, hodovní síň s vzácným kazetovým stropem s malovanými výjevy
z Ezopových bajek, vrchnostenská kancelář s trezorem z počátku 19. století a černá kuchyně.
V blízkosti zámku se nachází barokní zahrada či tzv. Zdislavina studánka.

základní okruh
dospělí: 120 Kč
děti (6 – 15 let), stud.: 80 Kč
senioři nad 65 let: 80 Kč
rodina (2+max. 3 děti): 310 Kč

Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách.

30.3.-14.4.: so-ne: 9:00-15:00
19.4.-22.4.a 27.-28.4.: 9:00-15:00
1.5.-30.9.: út-ne: 9:00-16:00 (14.9. zavřeno)
5.10.-27.10.: so-ne: 9:00-15:00
28.10: 9:00-15:00

Městské informační centrum ^Liberec

I. okruh
dospělí: 120 Kč
děti (6–15 let), stud.: 80 Kč
senioři nad 65 let: 80 Kč
rodina (2+max. 3 děti): 310 Kč

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, telefon: +420 485 101 709, 485 243 588, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu

30.3.-30.4: so-ne+svátky: 9:00-16:00
1.-31.5: út-ne: 9:00-16:00
1.6.-31.8: út-ne: 9:00-17:00
1.9.-30.9: út-ne: 9:00-16:00
1.10.-27.10: so-ne: 9:00-16:00
28.10: 9:00-16:00
29.-31.10: 10:00-15:00

Městské informační centrum ^Liberec

Státní hrad Grabštejn
Grabštejn 21
463 34 Hrádek n. Nisou
tel: (00420) 482 724 301
grabstejn@npu.cz
www.hrad-grabstejn.cz
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SLOUP

Skalní hrad a poustevna Sloup
471 52 Sloup v Čechách
tel:(00420) 702 096 337, 702 096 338
info@hradsloup.cz
www.hradsloup.cz

SYCHROV

Státní zámek Sychrov
Sychrov 1
463 44 Sychrov
tel: (00420) 482 416 011
sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz

SVIJANY

GPS: 50°44'9.730"N, 14°34'51.499"E

dospělí: 70 Kč
děti (6–16 let), stud.: 40 Kč
senioři nad 65 let: 40 Kč
rodina (2+2 děti do 16 let): 175 Kč

Skála byla v průběhu historie lidmi značně přizpůsobována a postupně doplňována o další objekty.
Množství skalních prostor, světského i sakrálního určení, je vytesáno a dostavováno jak uvnitř
skály, tak i na jejím povrchu. Tyto skalní objekty jsou vzájemně důmyslně propojeny.

IV, X: so, ne, svátky: 9:00–16:00
VI-VIII: po-ne: 9:00-17:00
V, IX: út-ne: 9:00-17:00

GPS: 50°37'34.772"N, 15°5'20.241"E
Tento novogotický zámek, který sloužil jako rezidence původem francouzského knížecího rodu
Rohanů, znáte z pohádky Zlatovláska. Přístupné jsou interiéry hlavní budovy zámku (kaple, pokoje
pro hosty, pánské a dámské apartmá, reprezentační místnosti), v letních měsících navíc i interiéry
bočního křídla. Pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky, většina
místností vyniká bohatou řezbářskou výzdobou.

I. okruh
dospělí: 200 Kč
děti (6–15 let), stud.: 140 Kč
senioři nad 65 let: 140 Kč
rodina (2+max. 3 děti): 530 Kč

Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách.

1.1.-31.3.: po-ne: 10:00–14:00
1.4.-30.4.: po-ne: 9:00-15:30
1.5.-31.8.: po-ne: 9:00-16:30
1.9.-31.10.: po-ne: 9:00-15:30
1.11.-31.12.: po-ne: 10:00-14:00
(24.-26.12. zavřeno!)

GPS: 50°34'24.869"N, 15°3'20.156"E

Prohlídky bez průvodce - ceník:
dospělí: 90 Kč / děti (6-18 let): 50 Kč
rodina (2 dosp.+ 3 děti): 250 Kč

Stavba zámku započala v roce 1567, dokončena je v roce 1578. Po roce 1945 byl zámek
zkonfiskován a později znárodněn. Zámecké prostory byly necitlivě přestavěny na zaměstnanecké
byty pivovaru. Od té doby zámek chátral. Roku 2013 získává Pivovar Svijany zdevastovaný zámek
a rozhodne se jej zachránit. V současnosti je zámek Svijany přístupný veřejnosti, která si zde může
prohlédnout expozici archeologie, o historii zámku a okolí, o historii pivovarnictví, podzemí a
novou zámeckou kapli.

Prohlídky bez průvodce - termín:
IV-V: po-ne: 9:00-17:00
VI-VIII: po-ne: 9:00-19:00
IX-X: po-ne: 9:00-17:00

TROSKY

Státní hrad Trosky
512 63 Rovensko p. Troskami
tel: (00420) 602 342 627
trosky@npu.cz
www.hrad-trosky.eu

VALDŠTEJN

Hrad Valdštejn
511 22 Turnov
tel: (00420) 739 014 104,733 565 254
info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz

ZÁKUPY

Státní zámek Zákupy
Borská 1
471 23 Zákupy
tel: (00420) 487 857 278
zakupy@npu.cz
www.zamek-zakupy.cz

GPS: 50°30'59.756"N, 15°13'49.704"E

dospělí: 90 Kč
děti (6–15 let), stud.: 60 Kč
senioři nad 65 let: 60 Kč
rodina (2+max. 3 děti): 230 Kč

Bizarní zřícenina gotického hradu, založeného koncem 14. století pány z Vartenberka, se stala
jedním z hlavních symbolů celého Českého ráje. Vybudování hradu na dvou strmých čedičových
skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad – dobýt se jej nepodařilo ani husitům. Při prohlídce má
návštěvník možnost seznámit se s bohatou historií hradu a vystoupat na hradní věže „Babu“ a
„Pannu“. Obě věže skýtají jedinečné výhledy na široké okolí.

23.3.-30.4.: so-ne: 9:00-16:00
1.5.–30.6.: út-ne: 9:00-17:30
1.7.-31.8.: po-ne: 9:00-17:30
1.9.-30.9.: út-ne: 9:00-16:00
1.10.-31.10.: so-ne: 9:00-16:00

GPS: 50°33'44.712"N, 15°10'1.495"E

Prohlídka s průvodcem:
dospělí: 90 Kč, rodina (2+max.3): 240
děti (6–15 let), stud., senioři nad 65 let: 60 Kč
Volná prohlídka:
dospělí: 70 Kč, rodina (2+max.3): 190 Kč
děti (6–15 let), stud., senioři nad 65 let: 50 Kč

Nejstarší hrad Českého ráje byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů.
Obsazení hradu husity, loupeživými rytíři, časté střídání majitelů v 15. století, bylo příčinou, že se
hrad původně ostrožný rozdělil na hrady dva. V zadní části se oddělil tzv. typický skalní hrad s
komplikovaným vstupem zdola na vrchol skalní plošiny. Kateřinou ze Strážnice a ze Štítar,
milenkou Hynka, syna krále Jiřího z Poděbrad koncem 15. století končí rezidenční funkce hradu.
Valdštejn byl svými majiteli opuštěn. Shořelý a zničený hrad pozvedli k nové slávě opět
Valdštejnové, kterým patřil po Albrechtu z Valdštejna dalších 200 let. V současné době je hrad
Valdštejn majetkem města Turnova.

30.-31.3: 10:00-16:30
IV, X: so, ne, svátky: 10:00–16:30
V: út-ne: 9:30-16:30
VI-VIII: po-ne: 9:00-17:30
IX: po-ne: 9:30-16:30
X: so, ne, svátky: 10:00-16:30
Posl. prohlídka = uvedený čas

GPS: 50°41'14.411"N, 14°38'37.246"E

Rozlehlý zámek sloužil ve II. polovině 19. století jako letní rezidence bývalého rakouského císaře
Ferdinanda I. Při prohlídce lze spatřit nejen apartmá císaře, ale i jídelnu či kapli, v níž se r. 1900
oženil následník rakouského trůnu František Ferdinand d´Este s hraběnkou Žofií Chotkovou.
Všechny interiéry mají luxusní zařízení a jsou vyzdobeny nástropními malbami od Josefa Navrátila.
Raritou je zachovaný osobní výtah z roku 1870. V zámeckém příkopu je chován medvěd brtník.
K zámku přiléhá francouzská zahrada s geometricky sestříhanými keři a přírodně-krajinářský park.

dospělí: 120 Kč
děti (6–15 let), stud.: 80 Kč
senioři nad 65 let: 80 Kč
rodina (2+max. 3 děti): 310 Kč

Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách.

6.4.-14.4.: so-ne: 10:00-15:00
18.4.-22.4.: 10:00-15:00
23.4.-30.4.: so-ne: 10:00-15:00
1.5.-30.9.: út-ne: 9:00-16:00
1.10.-27.10.: so-ne: 10:00-15:00

Městské informační centrum ^Liberec

Prohlídky s průvodcem - ceník:
dospělí: 110 Kč / děti (6-18 let): 70 Kč
rodina (2 dosp.+ 3 děti): 330 Kč

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, telefon: +420 485 101 709, 485 243 588, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu

Prohlídky s průvodcem - termín:
VI-VIII: so-ne+svátky: 10:00, 11:30, 13:00 a
15:00 hodin

Městské informační centrum ^Liberec

Pivovar Svijany, a.s.
č. p. 30
463 46 Svijany
tel: (00420) 481 770 703
info@zameksvijany.cz
www.zameksvijany.cz

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, telefon: +420 485 101 709, 485 243 588, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu
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Hodkovice nad Mohelkou před 100 lety (2. díl)
O čem se psalo v hodkovických kronikách a místním tisku v roce 1920.
Pokračujme v listování hodkovickými kronikami a podívejme se, jak popisovaly druhou polovinu roku
1920. Hned v červenci je vidět porovnání stejné události z pohledu českého a německého kronikáře.
Červenec
„Středa 21. července. Dnes došlo ke generální
stávce německých dělníků pod záminkou špatného zásobování, která však měla býti manifestací pro Deutschböhmen; proto se jí čeští dělníci nezúčastnili.“
„Čtvrtek 22. července. Včera a dnes se kvůli špatné
vyživovací situaci konala generální stávka německého
dělnictva, k níž se ale čeští dělníci z politických důvodů
nepřidali.“ „Pátek 23. července. Dnes se ve zdejších továrnách zase pracovalo, protože dělníci získali některé
ústupky.“ „Sobota 24. července. Po dlouhé době získali
lidé dnes celý chléb a 1/2 kg mouky na osobu.“ –– Situace popsaná v minulém díle pokračuje. Faktem
je, že státní přídělový systém (kdy mělo být pomocí
„lístků“ zajištěno rovnoměrné rozdělení potravin
a dalšího spotřebního zboží – leč mnohdy nic nedorazilo a nebylo tedy co rozdělovat) skončil až
v červenci 1922.
Srpen
„Sobota 14. srpna. Dnes byl zahájen 1. Liberecký
veletrh. Těšil se masové návštěvě, k níž přispělo i naše
město. Pokud jde o obchod, měl tento veletrh velký
úspěch. Trhy vznikly v našem státě po válce kromě v Liberci také v Praze a v Bratislavě.“ –– Ano, toto byl
první ročník slavných veletrhů, na které po 2. sv.
válce navázaly dodnes známé LVT. V termínu od
14. do 22. srpna se v Liberci prezentovalo 2.000
vystavovatelů z dvaceti průmyslových oborů a jejich produkty shlédlo 35.000 návštěvníků. Protože
ještě neexistovaly výstavní pavilony, prezentace
probíhala ve školních budovách a pro těžké stroje
byl postaven stan u vlakového nádraží. Symbolem
veletrhu byl magnet ve tvaru podkovy, který byl
na několika místech ztvárněn formou obrovského
reklamního panelu vysokého až šestnáct metrů
a v noci osvětleného tisícem žárovek. (Pro podrobnější informace doporučuji článek Zuzany Kotrmanové: https://liberec-reichenberg.net/clanky/

cist/nazev/92-liberecke-veletrhy-v-mezivalecnem-obdobi)
Z hodkovických živnostníků se mezi vystavujícími podařilo vyhledat výrobnu likérů Franz
Muschak, a mezi zbožím kožené galanterie pre-

Příloha deníku Reichenberger Zeitung
ze dne 14. srpna 1920 s mapkou Libereckého veletrhu
(zdroj: http://www.digitalniknihovna.cz/kvkli)

zentoval svá alba na poezii a kazety na límečky
Franz Dlouhy z Pražské ulice.
Září
„Začátek školy. Rozhodnutím prezidia zemské
školní rady byla zdejší německá chlapecká škola spojena s dívčí měšťanskou školou ve školu smíšenou.
Odvolání města nebylo úspěšné.“
„Počátek školního roku. Česká měšťanská škola
byla přílivem žactva rozšířena na 3 ročníky. Německá
místní školní rada po delším vyjednávání svolila propůjčiti jednu třídu v německé škole na náměstí. Tak
byla česká umístěna takto: 2 třídy měšť. šk. v bývalé
matiční budově, 1 třída měšť. šk. v německé škole na
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náměstí a 2 třídy obecné školy v německé škole v Německé ulici.“ –– Bohužel se nepodařilo dojednat,
aby byly všechny třídy měšťanské školy umístěny
do jedné budovy na náměstí. Kvůli střídání odborných předmětů museli učitelé přecházet mezi
budovami, přenášet s sebou pomůcky a žáci byli
mezitím bez dohledu.
Říjen
„Měsíc říjen byl co do počasí velmi příznivý a až
do 15. [října] bylo krásně teplo. Potom se ale ochladilo
a teploměr ukazoval 30. [října] jen -6 °R. Letos byla
bohatá sklizeň ovoce, ale brambor se urodilo málo.“ ––
Teplota je ještě uvedena ve starší jednotce stupeň
Réaumura (°C = 5/4 * °R). Tato jednotka vznikla
roku 1730, tj. o 12 let dříve než stupeň Celsia,
a byla velmi rozšířená i na počátku 20. století.
„Jako demonstraci proti uzavření mnoha německých škol a tříd v našem státě, i proti zrušení 4
tříd obecné školy a dívčí měšťanské školy v Hodkovicích, neposlali němečtí rodiče 7. a 8. října své děti
do škol (školní stávka).“ –– Podobné stávky probíhaly začátkem školního roku na více místech

Novinová zpráva ze dne 12. listopadu 1920,
Naše hory – „časopis Československé strany
socialistické pro severní Čechy“
(zdroj: http://www.digitalniknihovna.cz/kvkli)
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v Československé republice. Byly reakcí německého
obyvatelstva na tzv. Metelkův zákon, který vznikl
v roce 1919 a upravoval podobu menšinových škol.
Dokonce se tehdy psalo o „čechizaci německých
území“. Z dnešního úhlu pohledu to vypadá, že
(alespoň pokud jde o školství) se Němci dostali do
podobné situace, ve které byli za Rakouska-Uherska Češi (povinný školní jazyk, přetahování o žáky
mezi českými a německými školami, stavba školních budov).
Zajímavé je, že ani v české městské kronice
vůbec nejsou zmíněny oslavy druhého výročí založení Československé republiky. Zápis je pouze ve
školní kronice české měšťanské školy: „Svátek našeho nár. osvobození 28. 10. oslavily školy s občanstvem
průvodem po městě, pak přednáškou v Besedě, načež
žáci zapěli některé písně, zahráli na housle a přednesli
některé příležitostné básně.“ Drobný popis oslav je
také v místním tisku (viz Novinová zpráva ze dne
12. listopadu 1920).
Listopad
„Všech Svatých. Dnes řádila tak silná bouře, že
nebylo možno ani svítit na hrobech. Tyto byly pusté
a opuštěné. Potom následovaly opět slunné, ale studené dny. Mráz dostoupil až -10 °R.“ –– Listopad 1920
patřil podle meteorologických záznamů v Klementinu mezi nejsušší v dějinách měření. V celé republice prý úhrnem napršelo pouze 3,5 mm. Navíc
se tento listopad řadí i mezi nejchladnější, protože
průměrná teplota dosáhla pouze 1,4 °C.
Prosinec
„V zasedání městského zastupitelstva bylo rozhodnuto vzít z fondu chudých 500 K na vánoční nadílku
[pro chudé].“ –– K dobrým tradicím na závěr roku
patřila také solidarita lidí s chudými občany. Poděkování je zapsáno ve školní kronice i v tisku.
„Jako minulého roku i letos uspořádal dámský odbor Národní Jednoty Severočeské vánoční nadílku, při
níž poděleny všecky děti obou zdejších škol a opatrovny pečivem a jinými pochoutkami a mnohé podarovány cennými předměty oděvními, k čemuž hojně přispěl
dámský odbor v Turnově. některé dámy členky tohoto
odboru se též osobně nadílky té zúčastnily. S nadílkou
byla spojena malá oslava s proslovem, zpěvy a deklamacemi.“
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Shrnutí roku 1920 v české kronice:
„V tomto roce trvala ještě nouze o potraviny,
poněvadž keťasováním se stále zdražovaly. Tak 1 kg
pšeničné mouky byl za 10-17 Kč, chléb podle váhy za
20-30 Kč, 1 kg brambor za 3 Kč, boty za 350-400 Kč,
pánský oblek za 1800-2000 Kč.
Ku zvýšení cen přispěla ještě daň z obratu, která
činila u potravin 1 %, u jiných výrobků 2 %, a kterou připočítávali obchodníci a řemeslníci k odebranému zboží.
Průměrně vzato, byl tento rok o něco lepší předešlého.“
Shrnutí roku 1920 v německé kronice:
„Tak ani druhý poválečný rok nepřinesl zlepšení
výživy, toužebně očekávané obyvatelstvem; i v uplynulém roce byly týdny, kdy obyvatelstvo trápila starost
o to nejnutnější.
Bylo tedy velkým dobrodiním pro ubohou podvyživenou mládež, že československá péče o děti, podporovaná americkou (Hooverovou) pomocí, pokračovala ve
své blahodárné činnosti až do září 1920.
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Už v květnu 1919 zde dlela americká misse,
2 dámy a 1 pán, aby dali pokyny k výdeji potravin. Podle toho dostávaly děti od 1-6 let, těhotné ženy a kojící
matky 1/3 litru kakaa s mlékem, školní děti rýžové,
fazolové nebo zeleninové polévky. Tuto dobročinnou
práci vedl vždy jeden německý a jeden český člen místního výboru.
O velké spotřebě potravin svědčí to, že jen německým dětem bylo rozdáno 15.320 kusů pečiva, 1.180
krabic sladkého mléka, 1.030 krabic neslazeného
mléka, 81,7 kg kakaa, 74,4 kg cukru, 282,3 kg tuků,
396,8 kg mouky, 540 kg fazolí, 346 kg rýže.
Potraviny věnované americkou pomocnou akcí
byly nám dodány československou péčí o děti cestou
okresní stanice v Liberci.
Nedostatek potravin byl využíván černým obchodem, který stále vzkvétal a zvyšoval ceny.
Ani v zásobování obyvatelstva topivem ještě
nenastalo výrazné zlepšení. Cena hnědého uhlí přiděleného státem byla 12-17 K za q. Ceny dřeva rovněž stále stoupaly. Přitom byl velký nedostatek uhlí

Novinová zpráva ze dne 14. listopadu 1920, Hlasy Pojizerské – „časopis nepolitický, věnovaný okresům Turnovskému, Mnichovo-Hradišťskému, Železnobrodskému, Semilskému, Lomnickému, Českodubskému“
(zdroj: http://www.digitalniknihovna.cz/kvkli)
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i dříví. 1 m3 tvrdého dřeva stál 40 K, měkkého 30-35 K,
a k tomu přišly ještě ceny za dovoz, které čítaly 20-25 K.
Tyto ceny ale v následujících letech stále stoupaly.
Nedostatkem topiva trpěly zvláště tovární provozy, které si obtížně obstarávaly i suroviny. A přece

Novinová zpráva ze dne 5. prosince 1920,
Hlasy Pojizerské
(zdroj: http://www.digitalniknihovna.cz/kvkli)

byla právě v této době v průmyslu plná zaměstnanost;
obyvatelstvo si totiž za války nemohlo nic nakoupit,
a tak teď byla velká potřeba zboží (mluvilo se právem
o hladu po zboží). Protože zvýšení platů dělníků a zaměstnanců naprosto neodpovídalo zvýšení cen všech
životních potřeb, byli nuceni ve všem se omezovat.
Následkem války byl ale i střední stav, který spotřeboval své úspory ochuzen, a doba nedovolovala, aby
se zase pozvedl. Válečné půjčky nebyly zúročeny, cenné
papíry přešly do zahraničí, a to přivedlo mnoho lidí do
velmi smutných poměrů.
Obecně lze tvrdit, že za války a v poválečné době
poklesla životní úroveň městského obyvatelstva, ale
stoupla úroveň obyvatelstva venkovského vzhledem
k vysokým cenám všech zemědělských produktů.“
Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic
http://pratele–hodkovic.cz

Novinová zpráva ze dne 24. prosince 1920,
Hlasy Pojizerské (zdroj: http://www.digitalniknihovna.cz/kvkli)
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Kino – září 2000

POHODOVÉ LÉTO
JEŽEK
SONIC

V ZÁŘÍ
NA VIDĚNOU
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NOHEJBALOVÝ ODDÍL S.K.HODKOVICE
pořádá ve spolupráci s
ZO OS KOVO Monroe Czechia

NOČNÍ TURNAJ

19.ročník
nohejbalového turnaje trojic

memoriál K.Stoklasy

datum:
místo :
prezentace :

25. 7. 2020

začátek :
startovné :
hrací systém :

15:00 hod
300,- trojice
dle počtu trojic

kurty na kluzišti

14:45 hod

na místě do
T.Kraus tel : 724024880

jedna kategorie : profi a amatéři dohromady
během turnaje zajištěno tradiční občerstvení
věcné ceny pro týmy i jednotlivce -SPONZOŘI:

- ŽELEZÁŘSTVÍ BRADÁČ
- METALO

Akce podporována z dotačního fondu města
Hodkovice nad Mohelkou
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Rozhovor a Pavlou Pospíšilovou
1. Povíte mi něco o sobě, aby čtenáři věděli, kdo
je naše hodkovická pralinková královna?
Jasně.  Jsem úplně obyčejná holka, které je 22let
a odjakživa pocházím z Hodkovic. Mám vystudovanou střední školu právní v Liberci a mým koníčkem je čokoláda a pečení.
2. Proč právě dorty a čokoláda
To je krásná otázka a odpověď na ni je v mém případě vlastně úplně jednoduchá. Čokoládu a sladké
miluji, a tak jsem se jednoho dne, kdy jsem na
sociální síti viděla naprosto krásné pralinky, které
u nás běžně neseženete, rozhodla, že bych je taky
mohla zkusit. Ponořila jsem se do toho a začala
jsem tomu dávat nějakou podobu. Co se dortů
týče, tak ty mě moc baví, protože je to zase něco
úplně jiného, oproti čokoládě.
3. Co vlastně obnáší být dobrou cukrářkou – mistrem čokolády?
Je hrozně velký rozdíl být cukrář nebo chocolatier.
Každopádně u obou to znamená fakt každodenní
trénink, absolvování určitých kurzů nebo popřípadě škol. Chocolatier je osoba, která se věnuje
čokoládě ve všech směrech. Používá ji v dezertech, vytváří pralinky nebo dělá různá umělecká
díla z čokolády. Cukrář to má trochu rozsáhlejší,
protože těch možností v pečení je trochu víc. Každopádně pro mě osobně je chocolatier trochu

sympatičtější, protože tady v Čechách to není tak
úplně známé. Inspiruji se hlavně v Americe, kde
těch chocolatierů je hodně a každý je něčím originální. Většinou to jsou lidé, kteří už mají i svoje
vlastní školy, aby své know-how mohli předávat
dál. U jedné jsem před dvěma měsíci absolvovala online kurz, pojmenovaný Intensive Chocolate
Workshop. Byl rozdělený do tří dnů a každý den
kurz trval zhruba 6-7hodin. Bylo to hodně náročné, ale je to pro mě velice přínosné.
4. Máte i nějakou negativní zkušenost při výrobě, už se Vám něco nepovedlo?
Kdyby nebyly negativní zkušenosti, tak by to asi
nebylo ono. Neumím si představit, že by se mi
vždycky všechno povedlo, to by pak byla nuda .
Samozřejmě, jak už to člověk dělá po několikáté,
tak už ví, ale jak se zkouší něco nového, tak to
často není podle představ. Nicméně pak je alespoň
co vylepšovat. Kdybych tady měla vyprávět své
začátky s pralinkami, tak by nám asi dvě stránky nestačily. Jelikož jsem úplně samouk a vlastně
až teď před těma dvěma měsíci jsem měla první
kurz zaměřený vyloženě na pralinky. Do té doby
všechno sama.
5. A naopak na co jste opravdu pyšná?
Tak asi přesně právě na to, že jsem si ty pralinky
dokázala dovést sama na určitou úroveň a dělám
něco, co běžně v České republice nevidíte a neseženete.
6. Jaké jsou plány do budoucna?
Těch je hrozně moc. Ať už je to něco dlouhodobějšího nebo krátkodobého, tak plány jsou velké.
Momentálně teď doděláváme s přítelem výrobní
prostor, kde už bude vše, jak má být, a nic nebude
bránit tomu, abych to, co dělám, šířila dál. Určitě
jsou v plánu nějaké další kurzy. A chystám i něco
zajímavého v rámci těch výrobních prostor. Víc
toho zatím asi prozrazovat nebudu. Každopádně
o všem budu informovat jak na mých facebookových stránkách, tak i na Instagramu.
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POSLEDNÍ „MAZÁNÍ“
Lyžařský oddíl SK Hodkovice nad Mohelkou
pořádá 19. srpna 2020 turistický výlet do Krkonoš.
Jedná se o náhradní akci za neuskutečněný „Výlet za posledním sněhem“.
Odjezd 19. 8. v 7:00 z náměstí v Hodkovicích n. M.
Příspěvek na dopravu pro nečleny LO je 200 Kč.
Trasa Harrachov – Špindlerův Mlýn.
Podrobnosti najdete na www.burin.cz nebo ve vitríně lyžařského oddílu.
Akce je podpořena z dotačního fondu města Hodkovice nad Mohelkou.
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My si školku užijeme

