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Slovo
redakční rady
Vážení čtenáři,
nový rok se nám rozběhnul mílovými
kroky, a přestože nás čeká nejkratší měsíc,
věřím, že si najdete chvilku na přečtení
únorového vydání, které je jako každé plné
kulturních tipů, informací a příběhů.
Zachumelený měsíc únor přeje
za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

Jubilanti
únor 2013
Eva Hoffmannová
Jana Mizerová
Blažena Kúdelová
Heinz Blaschke
Miroslav Rokos
Našim jubilantům blahopřejeme
k jejich životnímu výročí
a přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní
pohody do dalších let života.

Slavnostní
vítání
občánků
V pátek 15. 2. 2013 od 10:00 hodin se
uskuteční na radnici Městského úřadu
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní
vítání občánků našeho města.

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.
Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“

Přivítány budou tyto děti:
Andrea Váňová, Štěpán Kopřiva, Nataly Ketnerová, Jan Čaloun,
Markéta Šimůnková, Kryštof Nosek.
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Připravuje se plán rozvoje města a pravidla pro poskytování grantů
Jde o budoucnost města a o peníze pro Vás
Tři kroky
pro město
Hodkovice

Projekt Tři kroky pro Hodkovice začal prvními krůčky. Realizační tým pod vedením
místostarostky M. Khauerové zahájil přípravu strategického plánu rozvoje města.
Takový plán má většina měst - velká města jako Liberec i malá jako Český Dub. Plány
jsou vodítkem pro další rozvoj města a jeho kulturní, sportovní a další život.

V Hodkovicích si nechceme nechat připravit celý plán někým jiným, externím dodavatelem. Ten
celý proces přípravy povede, bude shromažďovat potřebné informace, připraví návrhy, avšak vše se
bude dít za účasti místních organizací, příspěvkových, neziskových i podnikatelských, a všech
občanů, které budoucnost města zajímá, a chtějí se na přípravě plánu podílet. Možná sami patříte
mezi ty, kteří se 30. ledna (tedy po uzávěrce KK) zúčastnili zahajovacího shromáždění zájemců
v základní škole. Pak máte dokonce víc informací, než je v tomto článku.
Všemu předcházelo výběrové řízení na dodavatele. Oslovili jsme pět možných zpracovatelů
a k nim se přihlásili další tři. Jako jediná nejvhodnější nabídka se nakonec ukázala ta, kterou
připravil Mgr. Ondřej Marek společně s Centrem pro komunitní práci střední Čechy (CpKP). Tato
pražská organizace má dlouholeté zkušenosti s plánováním rozvoje měst a regionů komunitní
metodou.
Nyní CpKP připravuje setkání zájemců o plánování v jednotlivých tématických oblastech. Takovou
oblastí může být například školství ve městě, zdravotnictví, sociální služby, kultura, sport a vůbec
volný čas. Jiným tématem může být životní prostředí, nakládání s odpady, péče o památky
a cestovní ruch. Dalším pak problematika obecního majetku a místních komunikací.
Příprava plánu rozvoje města potrvá do konce června, kdy by se k celkovému návrhu mělo vyjádřit
i zastupitelstvo a plán schválit. K tomu povede intenzivní práce s účastí místních organizací a
občanů, která bude zahrnovat tématická setkání, analýzu současného stavu, dotazníkový průzkum
mezi občany, rozhovory s významnými představiteli podniků a města a řadu dalších akcí.
Informovat o nich vás budeme na webových stránkách města a na vývěskách.
Současně byla zahájena příprava grantového programu. Ten má stanovit pravidla, za nichž budou
moci neziskové organizace i jednotliví občané požádat a také získat grant (příspěvek) na svou
činnost nebo na uspořádání jednotlivých kulturních, vzdělávacích, sportovních, společenských
a volnočasových akcí.
Také grantový program má řada měst, jsou různě zaměřené, dokonce i různě složité. Vytvořili jsme
proto dočasnou pracovní skupinu lidí, kteří se chtějí přípravy pravidel účastnit, a doufáme, že již
13. února budou na zasedání zastupitelstva města schválena.
Jde vlastně o soubor tří dokumentů, kterými se vytvoří grantový fond (odkud se bude rozdělovat),
grantová komise (kdo bude navrhovat příjemce) a samotný grantový program (na co a jak lze
žádat). Konečné rozhodnutí o přidělení grantu bude mít rada města. Jakmile budou grantová
pravidla schválena, zveřejníme je.
Oldřich Čepelka
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Městský úřad informuje
Informace z 1. zasedání rady města 9. 1. 2013
-

RM souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 82 v k. ú. Záskalí za cenu 500,- Kč/rok
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

-

RM projednala žádost o řešení problému hluku z areálu Sportovního klubu a restaurace Na Koupališti. Žádost podali manželé Ing. Š. a Ing. V. V. RM ukládá starostovi
města po obdržení seznamu akcí v roce 2013 od Sportovního klubu projednat záležitost
s manželi V.

-

RM schvaluje návrh Směrnice o zadávání veřejných zakázek s účinností od 1. 1. 2013.

-

RM souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 686, přiléhající k pozemku p. č. 990
v majetku žadatelů Z. a J. T. bytem Hodkovice n. M., o výměře cca 80 m2 a ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města.

-

RM souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 686, přiléhající k pozemku p. č. 993
v majetku žadatelů E. a J. R., bytem Hodkovice n. M., o výměře cca 40 m2 a ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města.

-

RM schvaluje příspěvek do fondu oprav domu č. p 213 v Hodkovicích nad Mohelkou
ve výši 6.000,- Kč. Rada města vzala na vědomí předložené čerpání fondu oprav v roce
2012.

-

RM schvaluje žádost o udělení výjimky v počtu zapsaných dětí v Mateřské škole
v Hodkovicích n. M. na odloučeném pracovišti v základní škole na školní rok 2012/2013
z 24 dětí na 25 dětí.

-

RM projednala žádost ředitele TS Hodkovice o navýšení rozpočtu TSH na rok 2013 ve
výši 60.000,- Kč na nákup vozidla jako náhradu za stávající osobní auto Škoda Felicia
kombi SPZ LBL 02-48 z roku 1997. Vozidlo již není v dobrém technickém stavu. RM souhlasí s navýšením rozpočtu TSH v roce 2013 o částku ve výši do 100.000,- Kč a schvaluje
nákup staršího osobního auta jako náhradu.

-

RM projednala žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR se sídlem v Sosnové, IČ 750 57
930 o povolení závodu Rally Bohemia 2013, konkrétně o souhlas s uzavírkou silnice III.
třídy, souhlas s vydáním zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace a souhlas
s objízdnou trasou. RM se žádostí souhlasí a požaduje zajistit řádnou pořadatelskou
službu, dodržovat pořádek při závodu a jeho skončení a zajistit včasnou informovanost
místních obyvatel a podnikatelů o pořádání závodu. Při splnění těchto podmínek rada
města povoluje realizaci závodu Rally Bohemia 2013 na území města v rozsahu žádosti
a její mapové přílohy.

-

RM bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním
bytů dle aktualizace zpracované ke dni 14. 12. 2012. Stav dluhů činí ke dni aktualizace
289.368,60 Kč. RM požaduje zabývat se trvale vymáháním dlužných částek.
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-

RM projednala informaci od BH Hodkovice o průběhu uzavírání dohod o zvýšení nájmů
od ledna 2013.

-

RM bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v ul. Rychnovská č. p. 391
u pana K. V.
(+ 1 osoba) a v ul. Liberecká č. p. 6 u pana D. H. (+ 1 osoba).

-

RM projednala hodnocení činnosti mateřské školy v uplynulém roce a schvaluje návrh
na výplatu odměny ředitelce MŠ v Hodkovicích n. M. paní Hertě Šrytrové za dobré
vedení mateřské školy v roce 2012.

-

RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu Stavebního a nájemního družstva
v Hodkovicích n. M. v ul. Podlesí č. p. 670, byt č. 1, pro pana P. L., a to od 1. 1. 2013.

-

RM souhlasí s uzavřenými nájemními smlouvami o nájmu hrobových míst na veřejném
pohřebišti v Hodkovicích nad Mohelkou, uzavřenými v době od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
RM schvaluje ceník provozovatele veřejného pohřebiště v Hodkovicích n. M., platný od
1. 1. 2013 (cena za nájem pozemků – místa na pohřebišti, ceník za služby spojené s nájmem místa na pohřebišti a ceník prací na veřejném pohřebišti) s tím, že ceny zůstávají
stejné jako v roce 2012.

-

RM projednala zprávu o bezbariérovosti přístupu na veřejná místa v Hodkovicích n. M.
a doporučuje zahrnout priority do akčního plánu na rok 2013 komunitního plánování
obcí Podještědí.

-

RM projednala informaci tajemníka, že na pozemku p. č. 558/1, jehož prodej schválilo
ZM, bylo zjištěno, že zde umístěný zbytek kamenné hasičské věže se studní je objekt
místně vyznaný č. 65 podle textové části územního plánu města. Existence tohoto objektu musí být uvedena ve smlouvě s tím, že město má právo jízdy a chůze na pozemek
a k tomuto objektu a právo údržby a tento objekt (hasičská věž se studní) nesmí být ze
strany vlastníka pozemku nijak poškozen nebo znehodnocen. RM s ohledem na skutečnost, že ZM schválilo prodej pozemku i zřízení věcného břemene k tomuto pozemku,
souhlasí s doplněním tohoto upřesnění do kupní smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně.

-

RM projednala informaci starosty města o potřebě zadat geometrické zaměření části
lesních pozemků, které historicky městu náleží, a které nelze bez těchto geometrických
plánů na Město Hodkovice n. M. převést. Z důvodu nebezpečí z prodlení schvaluje RM
zadání této zakázky společnosti GEOMETRICKÉ PLÁNY v. o. s. se sídlem v Liberci, IČ 482
67 945 za nabídnutou cenu 106.680,- Kč bez DPH a požaduje zahrnout výdaj do rozpočtu na rok 2013 s tím, že tyto náklady budou kompenzovány z výtěžku z městského lesa.

-

RM opakovaně projednala a ruší své usnesení č. 252/12 ze dne 17. 10. 2012 v plném
rozsahu.

-

RM ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 12 v bytovém domě Rychnovská č. p. 391 v Hodkovicích n. M. s podmínkou následného odkupu při prodeji domu.
Úplné znění usnesení RM a ZM najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka
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Informace ze základní školy
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
V pátek 8. 2. 2013 od 13.30 do 17.00 proběhne na ZŠ Hodkovice n. M.
zápis do první třídy.
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007
a dětí po odkladu.
Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

„NUDĚ STOP“
Snažíme se podporovat zájmy dětí a rozvíjet jejich schopnosti i ve volném čase.
Proto jsme se zapojili do projektu „NUDĚ STOP“, který byl spolufinancován KÚ
v Liberci částkou 35 000 Kč. Hlavním cílem projektu bylo zajistit zázemí a vybavení pro volnočasové aktivity.

Z technických důvodů v kulturním domě byl ples posunut na termín 16. 2. 2013.
Děkujeme za pochopení

pořádá v sobotu 16.2.2013 od 20 hod.
v kulturním domě v Hodkovicích

Hrají: REFLEX
Vstupné 120 Kč
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Kam na ples v únoru 2013
1. 2.

2. ples SPŠ strojní a elektrotechnické Liberec, Dům kultury Liberec

1. 2.

Ples Skauti Liberec, Restaurace U Košků

2. 2.

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Centrum Babylon

8. 2.

2. ples Gymnázia Jeronýmova Liberec, Dům kultury Liberec

8. 2.

Střední průmyslová škola textilní, Centrum Babylon

9. 2.

ples Střední školy strojní, stavební, Dům kultury Liberec

9. 2.

Sportovní ples, Centrum Babylon

9. 2.

Dětský karneval, ZŠ Ještědská

9. 2.

Šibřinky, ZŠ Ještědská

9. 2.

Mysliveský ples, Restaurace U Košků

15. 2.

Ples podještědského gymnázia, Velký sál Lidových sadů

15. 2.

Ples Krajské nemocnice Liberec, Dům kultury Liberec

15. 2.

Šibřinky 2013, Sokolovna Starý Harcov

16. 2.

Ples pejskařů, Velký sál Lidových sadů

16. 2.

2. ples Gymnázia F. X. Šaldy Liberec, Dům kultury Liberec

16. 2.

Ples ruprechtických sousedů, Restaurace U Košků

22. 2.

Ples v pyžamu, Velký sál Lidových sadů

22. 2.

15. Ples zemědělců a potravinářů Libereckého kraje, DK Liberec

22. 2.

Střední odborná škola gastronomie a služeb, Centrum Babylon

22. 2.

Ples Jizersko-ještědského horského spolku, Restaurace U Košků

23. 2.

Ples Obchodní akademie, Velká sál Lidových sadů

23. 2.

Střední odborná škola obchodní, Centrum Babylon

23. 2.

Erotický ples /SPK Mladá Boleslav/, Dům kultury Liberec
Změna programu vyhrazena!
Zpracovalo Městské informační centrum Liberec www.infolbc.cz

KINO – ÚNOR 2013
HODKOVICE NAD MOHELKOU
Pátek 1. února v 19 hodin

MÉĎA
Americká komedie o oživlém plyšovém méďovi, který si se svým pánem
Johnem dokonale užívá všech lákadel současného světa. České titulky.
Délka 106 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 8. února v 19 hodin

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2. ČÁST
Závěrečná část světoznámé upírské ságy, kde upíři a vlkodlaci bojují
o svou lásku i vlastní život. Americký romantický fantasy horor s titulky.
Délka 115 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 15. února v 19 hodin

DEŠŤOVÁ VÍLA
Miroslav Donutil a Simona Stašová v české pohádce o Dešťové víle, která
chce potrestat lidi za jejich hamižnost. Délka 96 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 22. února v 19 hodin

AUTOPOHÁDKY
Co mají společné princezna, víla, zlatá rybka a vynálezce? Čtyři české animované pohádky o lidských vztazích. Autorem hudby Chinaski. Délka 87 minut.
Vstupné 50 Kč.
NA BŘEZEN 2013 PŘIPRAVUJEME
MEDVÍDEK PÚ, 96 HODIN: ODPLATA, MÁMA MEZI MARŤANY,
ŘÍŠE HRAČEK, MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Předprodej vstupenek vždy při představení před premiérou.
Změna programu vyhrazena.

Fotograﬁe z ﬁlmu AUTOPOHÁDKY. Zdroj: www.autopohadky.cz
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODKOVICE NAD MOHELKOU

POŘÁDÁ

V SOBOTU DNE 9.ÚNORA 2013

ZAČÁTEK VE 20.00 HOD.

K POSLECHU A TANCI

KULTURNÍ DŮM
v HODKOVICÍCH N. M.

HRAJE SKUPINA

VSTUPNÉ

KRAKATIT

120 Kč

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI
Rezervace stolů p. Kuchta Karel č.t. 606 769 460

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

Kulturní kalendář
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Kam v únoru za kulturou v regionu
DEN
1. 2.

ČAS
16.00

NÁZEV
Nahlédněte do
zákulisí iQparku
Cirkus bude

MÍSTO KONÁNÍ CHARAKTERISTIKA
Centrum Babylon Komentovaná prohlídka.
1. 2.
17.00
Centrum Babylon Artistické vystoupení
v Lunaparku v Centru Babylon.
2. 2.
není Zlatý cepín
Stadion v BedřiŠtafetový závod
uvedeno
chově
v běhu na lyžích na
3 x 30 km.
2. 2.
15.00 Karneval za
Velký sál Lidových Veselé řádění
vysvědčení
sadů
a tancování, soutěž
masek a skupinové
tanečky.
7. 2.
19.45 Večer s Crystal
Kino Radnice, Jab- Přímý přenos baletu
Pite
lonec nad Nisou v Nederland Dans
Theater.
9. 2.
17.00 Frozenfest
Zahrada Lidových Legendární 1.
sadů
venkovní festival
sezóny.
9. 2.
19.00 Jazz night
Severočeské mu- Vystoupí kapela
zeum Liberec
Prague-Vienna-Connection. Předprodej
vstupenek zajišťuje
Evstupenka.
10. 2.
8.00 Bedřichovská
Bedřichov
Orientační závod
pětihodinovka
v běhu na lyžích.
10. 2. 14.00 Taneční odpoledne Velký sál Lidových Setkání s Tanz Banv Lidových sadech sadů
dem Svijanka. Tato
akce je podpořena
z Kulturního fondu
SM Liberec.
10. 2. 15.45 Don Quijote
kino Radnice, Jab- Záznam představelonec nad Nisou ní Bošlova baletu
v Moskvě.
16. 2. 10.00 Runway 4 you
Vratislavice
Den virtuálního létá101010
ní a řízení letového
provozu.
16. 2. 19.00 4. pejskařský ples Velký sál Lidových Ples je určen nejen
sadů
pro pejskaře, ale
pro všechny, kteří se
chtějí dobře pobavit.

POŘADATEL
Centrum Babylon
Centrum Babylon

HOLOKO Liberec

Motyčkovic klika a Lidové sady Liberec

Eurocentrum
Jablonec nad Nisou
Kulturní a
společenské centrum
Lidové sady Liberec
Jazz club Liberec,
Jiří Kabelák

Miroslav Kalina
Kulturní a
společenské centrum
Lidové sady Liberec

Eurocentrum
Jablonec nad Nisou
KC Vratislavice
101010
Kynologický klub
Pavlovice a Autotrend
s.r.o.

Kulturní kalendář
16. 2.

20.00

17. 2.

17.00

17. 2.

17.00

18. 2.

19.00

20. 2.

19.30

21. 2.

19.30

22. 2.

20.00

23. 2.

15.00

24. 2.

14.00

27. 2.

19.30

Salsa night
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Eurocentrum Jab- Vystoupení tanečEurocentrum
lonec nad Nisou níků Ruben Dance
Jablonec nad Nisou
(Kuba/Dominikánská republika/Česká
republika), kapela
Pragasón (Kuba/
Peru/ČR), Dj Gari
(Dominikánská rep.),
výuka tanců, míchané nápoje,…
Prodaná nevěsta
Divadlo F.X.Šaldy Obnovená premiéra Divadlo F.X. Šaldy
Liberec
Pohádky z proutě- Experimentální
Kterak čarodějnice
Motyčkovic klika
ného košíku
studio
Fany byla nespokojená se svým bytem
a jak nápaditě si
s tím dokázala
poradit.
Astronomické
Klub Na Rampě, Aktuální dění ve
Klub Na Rampě,
setkání
Jablonec nad
vesmíru. Informace, Jablonec nad Nisou
Nisou
rady, návody pro
každého.
Saturnin
Vratislavice
Příběhy sluhy
Vratislavice 101010
101010
Saturnina, jeho pána
Jiřího, vrací diváky
do dob plných nostalgie a úsměvného
nadhledu.
Sto zvířat
Velký sál Lidových Tour k novému CD
Kulturní a
sadů
Hraju na klavír
společenské centrum
v bordelu.
Lidové sady Liberec
Ples v pyžamu
Velká sál Lidových Ukažte Světu,
Kulturní a
sadů
v čem spíte. Hraje:
společenské centrum
Big´O´Band.
Lidové sady Liberec
Dětský karneval
Velká sál Lidových Hraje odpoledne pro Lidové sady Liberec
sadů
malé i velké.
a DDM Větrník
Plechařinka
Eurocentrum Jab- Taneční odpoledne
Eurocentrum
lonec nad Nisou s dechovým orches- Jablonec nad Nisou
trem.
Na vaše riziko!
Velká sál Lidových Chantal Poullain
Divadlo bez opony –
sadů
a Jiří Schmitzer
Divadlo Ungelt
v poutavém psychologickém příběhu.

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

Kulturní kalendář
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V ÚNORU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME
11. 2. – 17. 2. 2013
Rodinný klub Motýlek o.s. podporuje Týden manželství.

16. 2. 2013 od 9.00

FOTO WORKSHOP

Fotoworkshop-Akt a ateliéru, informace: Romana Trojanová, tel. 777 153 079.
Cena 500 Kč.

17. 2. 2013 od 9.00 	 STUDIOVÉ FOCENÍ
Jedinečná příležitost pořídit si krásné ateliérové fotografie.
Objednávky a informace u Romany Trojanové, na tel. 777 153 079.
Cena: 500 Kč/hodina + 10 ks upravených fotografií v elektronické verzi.

17. 2. 2013 od 15.00 MAŠKARNÍ KARNEVAL
Program pro rodiče s dětmi. Masky vstup zdarma, ostatní 30 Kč.

25. 2. 2013 od 19.00 ÚPLŇKOVÁ MEDITACE
Meditací provází Mgr. Šárka Horychová. Vstupné 50 Kč.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.cz
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V neděli 17. 2. 2013 od 15:00 hodin
pořádáme

Moderovat a hrát bude Honza Nesvačil.
Připravujeme:
 soutěže
 dětskou diskotéku
 odměnu všem dětem v maskách
Vstupné:
 Masky – zdarma,
 ostatní – 30 Kč
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tým RK Motýlek
Podporujeme

Kulturní kalendář
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Hlášení městského rozhlasu

aneb co se také hlásilo před pětapadesáti léty (dokončení)
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.

Různé
Již za několik málo dní se rozjásá celá
Moskva radostnými zpěvy mladých lidí,
účastníků VI. světového festivalu mládeže.
I my pracující z našeho města posíláme vřelé pozdravy do velké země našich nejlepších
přátel.
Po třináct dnů ponesou naším státem tisíce pionýrů, svazáků i ostatních spoluobčanů vřelé pozdravy nejen naše, ale i pokrokové mládeže anglické, francouzské, švýcarské
a rakouské.
My na tuto slavnou cestu přejeme štafetě
mnoho zdaru.
*****
Vážení občané!
Místní odbočka Svazu československo-sovětského přátelství v Hodkovicích pořádá
dnes večer v hlavní budově osmiletky členskou besedu.
Hlavním programem besedy je přednáška na téma „Sibiř, země budoucnosti“, která
bude doplněna barevným filmem.
Nádherná sibiřská příroda, velehorstva
střední Asie, divoká tajga, rudné a uhelné
oblasti Kazachstánu, subtropické kraje slunné Kirgizie, severní mořská cesta, nejbohatší
světové loviště ryb v Ochotském moři, obrovské vodní i průmyslové stavby budou před
vámi defilovat v krásné harmonii s lidským
hrdinstvím, odvahou a neústupností v boji
za dobývání země, která je bezesporu nejbohatší zemí světa, v boji se zemí, která se brá-

ní, ale neubrání vítěznému postupu nového
člověka.
Nenechte si ujít tuto příležitost, budete
jistě spokojeni.
Srdečně Vás zve výbor Místní odbočky
SČSP v Hodkovicích.
*****
Nový národní výbor si vzal za úkol dobudovat hodkovické koupaliště. Bylo rozhodnuto, že na něm budou pracovat čtyři stálí
pracovníci. Přeci je však třeba, aby i naši
občané v této práci pomohli. Dnes odpoledne
je nutno pomoci při svážení kamenů na stavbu. Žádáme proto naše občany o pomoc při
této práci. Kdo by chtěl asi 2 hodiny pomoci, nechť se dostaví odpoledne na koupaliště.
Věříme, že naši občané národnímu výboru
v jeho snaze pomohou.
*****
V poslední době se vzhled našeho městečka změnil k lepšímu. Bytový komunální
podnik věnoval veliké částky na vnější úpravu domů. Fasády mnoha budov se zaskvěly
novým nátěrem nebo novou omítkou. Ale
nejen to. Dokonce i majitelé menších domků
si vzali příklad z bytového komunálu a upravili v poslední době své domky tak, že jsou
pěknou ozdobou města. Doufejme, že všichni
ti, kteří se zasloužili úpravou svých domků
o vzhled města, nejsou poslední a že brzy
budou všechny rodinné domky upraveny tak,
že se naše město bude skvít čistotou a že se
nám tu bude všem líbit a budeme v našich
Hodkovicích spokojeni.

Kulturní kalendář

Placená inzerce

*****
Přes veškeré snahy se dosud nepodařilo
v Hodkovicích přivést naši mládež na správnou cestu a soustředit ji k tvořivé práci. Naše
mládež utlouká svůj volný čas vysedáváním
v hostincích nebo na lavičkách nebo se toulá bez cíle po ulicích. V poslední době jsme
mohli konstatovat jedinou činnost, která
ovšem mládeži čest nedělá. Loňského roku
dal MNV opravit velkým nákladem lavičky. A naše mládež je ta, která se stará, aby
byly co nejdříve rozbity. Jestliže již mladí lidé
v Hodkovicích nemají zájem o žádnou tvůrčí
práci, žádáme je, aby alespoň neničili to, co
jejich starší občané svojí prací vytvořili.
*****
Hudební soubor Václava Koška pořádá
dnes v sále hotelu Praha posvícenskou zábavu, na níž účinkuje zesílený taneční orchestr. Začátek je ve 20 hodin. V neděli 23. září
bude v sále Osvětové besedy v Hodkovicích
opakováno hudební pásmo ze skladeb Františka Kmocha, které bylo uvedeno s velikým
úspěchem před 14 dny na Javorníku. Začátek
pořadu je v 19 hodin. Po programu bude tanec při dechové hudbě až do půlnoci. Upo-
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zorňujeme, že dnešní posvícenská taneční
zábava se koná v sále hotelu Praha, jelikož po
výměně vedoucího bude hotel Praha otevřen
již dnes od 17 hodin.
*****
Závodní výbor ROH Autobrzdy Hodkovice pořádá dnes 6. června v 16 hodin v sále
Osvětové besedy veselé pásmo pro naše děti
s názvem LETEM SVĚTEM NAŠIM DĚTEM!
V pořadu vystoupí známý maňáskový
soubor z Prahy.
*****
Dnešní den je významný pro naši mládež.
Končí školní rok, doba práce a učení a nastávají prázdniny, dva měsíce volna. Pro většinu
žáků je dnešek dnem radosti. Vždyť pěkné
vysvědčení, které obdrží, je jim odměnou za
jejich pilnou práci. A pro ty žáky, kteří nebyli
tak pilní, jak měli být, znamená vysvědčení
pobídku k tomu, aby věnovali více píle učení.
Aby se naší mládeži šlo dnes pěkně do školy,
zahrajeme jí na cestu několik veselých pochodů.
František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Kulturní kalendář
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PROGRAM AKCÍ
Ú N O R 2013

Přijďte se bavit do
Tipsport areny v Liberci!

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 3., 15., 17., 22. a 26. 2.
TIPSPORT EXTRALIGA 2012/13
V únoru vstoupí základní část extraligy do své závěrečné fáze. Bílí Tygři
hostí Třinec, Litvínov, Pardubice, Karlovy Vary a Vítkovice.

FINAL 8 ČESKÉHO POHÁRU MUŽŮ
V BASKETBALU

6. - 8. 2.

Český basketbalový pohár vyvrcholí formou vyřazovacích bojů mezi
osmičkou nejlepších týmů v liberecké Tipsport areně a v Turnově.

VALENTÝNSKÉ
BRUSLENÍ

14. 2. / 17.00 - 19.00 hod.

Oslavte svátek všech zamilovaných na ledové ploše Tipsport areny
při Valentýnském bruslení. Příchozí páry mají vstup zdarma.

DÁLE VÁS ČEKÁ 
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.

17

Kulturní kalendář

Pro chytré hlavy...
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

Puzzle 2 (Easy, difficulty rating 0.45)

Jednoduchá obtížnost
9
9

8

Střední obtížnost
2

7

1

6
5

9

4

5
6

7

3

8

5

3

1
1

8
5

3

5

4
8

9

2

6

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Mon Jan 28 23:01:49 2013 GMT. Enjoy!
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Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Mon Jan 28 23:01:49 2013 GMT. Enjoy!

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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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.

19

Kulturní kalendář

Pověsti z Hodkovic
Pokračování z minulého čísla – 3. část

Vodníkova pomsta

Proč se Jizera vlévá do Labe

V jedné zátočině Mohelky mezi mlýny
Loukovským a Novým žil svého času hastrman, který byl tak letitý, že ani při úplňku
skoro neviděl na záplaty, které si přišíval na
kalhoty, zpíval si přitom písničku při každém šití stehu: „Jednou sem, jednou tam, ať
to nikdo neodpáře!“ a to pořád dokola. Ani
nezpozoroval, že po cestě za jeho zády přichází sedlák Jíra z Jílového.
Byl to takový rejpal a kazisvět, nikoho
nenechal na pokoji. Připlížil se za záda hastrmana a když vodník dokončil steh, dal mu
Jíra pořádnou herdu do zad a se smíchem
vykřikl: „A tuhle taky ne!“ Hastrman spadl
do Mohelky, když se vynořil, tak vyhrožoval: „Jen se nesměj! Však já si tě budu dobře
pamatovat a pomstím se ti!“ Jíra se lekl a pospíchal domů. Sedlák na celou příhodu brzy
zapomněl, ne však hastrman!“
Asi za rok jel Jíra kolem Mohelky se žebřiňákem plným sena, který táhli jeho dva
nejlepší volci. Šli klidně, jen co noha nohu
mine. Sedlák klimbal na vozíku, když zničehonic se spřežení dočista zjančilo a namířilo si to rovnou do Mohelky.
Jíra věděl, že v této tůni je hloubka a měl
co dělat, aby se zachránil. Zato obě dobytčata i s vozem navždy zmizela pod vodou.
V uších mu zněl ještě dlouho kvákavý hastrmanův smích. Od té doby se na Mohelce nic
zlého nestalo, místní lidé si to vysvětlovali
tak, že se vodník odstěhoval jinam nebo že
i jeho dušička se už dostala pod pokličku
jako duše smrtelníků, které si pod hladinou
střádal.

Stalo se to v dobách, kdy ještě Jizera
netekla k Turnovu, ale k Bezděčínu
a Hodkovicím. Potom tekla na severozápad
a její vody se dostaly do Severního moře,
aniž se setkaly s Labem.
V hospodě ve Vranovém vznikla myšlenka dát Jizeře jiný směr jiný směr. Franci
s Hanesem se při pivu přeli, kdo z nich je větší
pašák. „Když na to přijde, přehradím Jizeru,
aby místo k Hodhovicím tekla k Turnovu,“
prohlásil nakonec Franci. „Když to dokážeš,
dávám ti svoje slovo, že vezmu obrovi ten
ohromný poklad, který na Špičáku hlídá.
I kdybych měl celý vrch překopat!“ nedal
se Hanes. Vysoký kopec nad Tanvaldem by
odolal i několika stům havířů. Oba si stáli
na svém. Nakonec však Hanes řekl: „Takhle
bychom se dohadovali až do soudného dne.
Jestli ty obrátíš proud Jizery, tak ti dám do
zástavy plný měšec dukátů a vydám se na
Špičák.“ Při tom rozhodnutí zůstalo. Franci
se vydal k řece pracovat, když usadil v řece
třetí kus kamene, měl ruce odřené a postěžoval si: „Čert aby takovou dřinu vzal! Vždyť
tuhle práci žádný člověk nezastane!“ A hle,
v tu chvíli stál vedle Franciho ďábel a povídá:
“Volal jsi mne na pomoc, že? Jizeru obrátím,
kam jen si budeš přát, jenže mi za to upíšeš
svoji dušičku!“ Franciho popadlo furiantství,
píchl se brkem do prstu a vlastní krví podepsal čertovský pergamen! Doufal, že ani
rohatý s řekou nehne, ale opak byl pravdou.
Čert se div nepřetrhl. Hromy a vichřici bylo
té noci slyšet až v Liberci, ale před kohoutím kokrháním už Jizera tekla k Turnovu!
Pokračování článku na straně 20
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Druhého dne nastal v celém kraji poprask
z té náhlé změny! Jen dva strejci od mokré
čtvrti věděli, proč a jak se to stalo. Hanes se
ze strachu z obra ke Špičáku ani nepodíval,
Franci na svoje vychloubání doplatil. Čert
si pantátu odnesl do pekla i s dukáty od
Hanese, protože je Franci nestačil ani utratit.

Špičkův duch
Na hodkovickém náměstí, přímo naproti
radnici, stojí obrovský dům připomínající
spíše šlechtické sídlo. Postavil jej obchodník s uměním Unger pro potřeby své firmy.
Později byl přeměněn na zájezdní hostinec. A právě v té době v něm začalo strašit.
Ubytovaní hosté potkávali v noci v neosvětlených chodbách muže honosně oblečeného s voskovým obličejem a petrolejovou
lampou v ruce. Nikomu nikdy nic neudělal,
jen okolo vyplašených ubytovaných prošel
a zmizel kdesi za zdí.
Začalo se vyprávět, že je to duch obchodníka se sklem Špičky, který byl v 19. století
jedním z nejúspěšnějších hodkovických podnikatelů a své křehké zboží vyvážel do Indie,
Británie i Ameriky. Křehké však byly i jeho
obchodní vztahy, peníze ze zámoří dlouho
nepřicházely, Špička propadal zoufalství,
odevšad se na něj sypaly nezaplacené účty.
Doufal, že mu peníze půjčí jeho tchán, ale
když ani on mu nebyl ochoten pomoci, otrávil se Špička prudkým jedem. Obchodníka
našli klidně sedět v křesle, v ruce svíral
petrolejovou lampu. Ironií osudu bylo, že
dlouho očekávané peníze přišly druhý den
po jeho smrti. Snad proto se ve starém sklářském domě začal objevovat jeho duch – podivné zjevení procházející se po chodbách
s petrolejovou lampou.

Zamilovaný Špička
Poblíž artézské pivovarské studně směrem k nádraží, stával křížek, ke kterému
se váže tato pověst. Zámožný syn Špičky si
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zamiloval chudé děvče. Rodiče tomu bránili.
A stalo se, že si u křížku přísahali, že když
jim rodiče zabrání sňatku, že půjdou na
tomto místě na společnou smrt. Dívka přísahu odvolala, ale mladý Špička se u křížku
zastřelil. Křížek musel být z důvodu výstavby silnice přemístěn k železničnímu
náspu.

Pověst k Mariánské soše
Mariánská socha, která stojí naproti
domu Tchořů, má také svoji pověst se smutnou historií. Tuto pověst vyprávěla paní
Sokolová. Ignác Glaser, domkař, měl dva
syny. Starší se zamiloval do chudé dívky, ale
otec se hrozně zlobil, nesouhlasil s tím a nutil ho, aby si vzal bohatou nevěstu. Syn si
však místo bohaté nevěsty našel třešeň, na
které se oběsil. Matka nechala strom pokácet a na připomenutí tragické smrti syna
zde nechala na tomto místě postavit sochu
Marie. Druhý syn Glasera si i přes odpor
otce chudé děvče za manželku vzal.
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Antonínov

Skalní údolí

Když půjdeme směrem k Šimovně, uvidíme nad ní kapličku a mezi stromy zvoničku. Tam se zvonilo ráno, v poledne i večer klekání. Opodál kapličky je socha sv.
Antoníčka. Tento koutek se dříve nazýval
Antonínov u Černého lesa. V kapličce měla
socha dlouho bílé šaty a věneček nevěsty
na paměť tragedie svatebního dne. Socha
Antoníčka má jinou pověst. V těchto místech jsou dvě hospodářská stavení. Jeden
půjčil druhému peníze bez potvrzení, jenom
na dobré slovo. Když dlužník dlouhý čas
nic nesplácel ani nevracel dluh, upomínal
ho věřitel. Dlužník ale zapřel, že by něco
dlužil. Důvěřivý člověk se oběsil na místě,
kde dnes stojí socha sv. Antoníčka. Sochu
sv. Antoníčka dal postavit nepoctivý dlužník, protože měl výčitky svědomí. Socha
byla postavena v r. 1784, kaplička r. 1807
Antonínem Broschem.

Když se vychází ze Skalního údolí na
silnici k Záskalí, každého upoutá skála se
starým vodojemem, který byl původně zásoben vodou z pramenů ze Záskalí, Javorníka
a i z artézské studny, která se nachází na
kraji lesa u „Arltů“.
Při vrtání této studny se nejdříve narazilo na minerální vodu. Minerální prameny jsou zřejmě i pod Městským lesem
směrem k sídlišti Podlesí, psalo se i o možnosti výskytu teplých pramenů v této lokalitě. Skále, na které je umístěn vodojem, se
říká „Medvědice“. Pod touto skálou stával
velký kříž. Byl tak velký, že ho sotva dvě
dospělé osoby unesly. Důvod k jeho umístění popsala pí. Sokolová, takto: „Jednou
šel v těchto místech turista, a protože se již
připozdívalo a on neměl nocleh, vlezl si do
otvoru, který je ve skále. Otvor je i nyní viditelný ze silnice. Turista se rozhodl zde přenocovat. Když se ve spánku zřejmě obracel
na druhý bok, spadl dolů, ale naštěstí se mu
nic nestalo.
Protože jeho rodiče byli bohatí a pobožní,
nechali postavit pod skálou velký kříž, domnívali se, že jejich syna zachránil anděl
strážný. Když byl potom po letech kříž poškozený, vzal si ho pan Sokol domů na opravu.
Přišli za ním ale nějací lidé z Jablonce,
přáli si kříž získat, nabídli za něj 3 zlatky
a pan Sokol jim kříž prodal. Manželka mu
prý potom vynadala, že Jidáš prodal Krista
za 33 stříbrných a p. Sokol ho prodal i s křížem za 3 zlatky.“ Tak končila událost s křížem.
Otvor ve skále se vsazeným oknem pro
Madonu lurdskou nechal udělat farář Kára
v roce 1894. O madonu se střídavě starali
občané Záskalí. Madonu v roce 1964 ale někdo ukradl. Vše je nyní opraveno.

Pokračování článku na straně 22
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Pověst o zachráněném pokladu
Tuto pověst jsem slyšel ve dvou variantách. První varianta hovoří o tom, že se
tento příběh udál v tzv. „Horském mlýně“.
Druhá varianta pověsti hovoří o tom, že se
tato událost stala v Šimovně. V obou případech se hovořilo o tom, že v budově bylo několik tajných skrýší s uloženými hliněnými
krajáči plnými zlaťáků, plno okovaných
truhlic s drahými látkami a šperky a že jednoho pozdního, mlhavého večera přepadlo
stavení několik zakuklených lupičů. Jedním
z nich byl prý jakýsi soukeník z Dlouhých
Mostů. Přepadli hospodáře, roubíkem mu
ucpali ústa, svázali mu ruce i nohy a pověsili
ho k železnému kruhu ke stropu hlavou dolů.
Potom počali pátrat po tajných úkrytech pokladů. Nezvyklým šelestem probuzená žena
hospodáře vyskočila z lože a štěrbinou pootevřených dveří spatřila lupiče i visícího
hospodáře u stropu místnosti. Žena ihned
utíkala pro pomoc, vyburcovala čeládku a ti
ozbrojeni sekerami, vidlemi i kosami spěchali na pomoc. Na pomoc přivedli i sousedy
z ostatních chalup. Ti všichni potom zahnali
lupiče a zachránili hospodáře i jeho bohatství. Tolik říká pověst o této události.

Pověst o válce r. 1866
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hulán. Obdobná pověst se váže i ke křížku
v Liberecké ulici v Kolonii. Pověst říká, že na
místě, kde nyní stojí křížek, býval malý oltář,
na něm byly sošky, které tam umístil pan
Kocvara, který bydlel nedaleko. V roce 1866
zde došlo k zastřelení dvou pruských vojáků.
Oltář byl v roce 1869 nahrazen křížkem,
který má tuto událost připomínat. Sošky
si pan Kocvara potom přemístil do vikýře
svého obydlí.

Křížek nad Semerádovým
mlýnem
K tomuto křížku se váže tato pověst. Lidé
z nedalekého mlýna byli dost bohatí, aby nepřišli o majetek, brali se příbuzní mezi sebou. Majetek tak zůstával v rodině, ale mělo
to neblahé následky na jejich rod. Začali je
pronásledovat různé nemoci, u potomků došlo ke zhoršení zraku a dokonce i k slepotě.
Věhlasní lékaři neuměli najít lék a situace
se stále zhoršovala. Neutěšenou situaci tohoto rodu zachránila svou radou kořenářka,
která jim poradila, aby se poslední potomek
oženil s nejchudším děvčetem z Hodkovic.
Tak se stalo, a vše bylo zase v pořádku.
Z vděčnosti tento potomek nechal postavit
na tomto místě kříž. Pochází z roku 1831.

Znám já jeden krásný zámek…

Prusko-rakouskou válku prodělaly
Tuhle krásnou píseň ze Stroupežnického
Hodkovice se všemi důsledky. První útrapy
„Našich
furiantů“ zná téměř každý, ale ne kaválky poznali hodkovičtí obyvatelé 25.
ždý
již
ví,
že tato píseň vznikla na základě hisčervna 1866, na náměstí přijela skupina
torické
události.
Pan Sigmund ze Smiřic měl
pruských hulánů a dva důstojníci., kteří
čtyři
děti
–
Jindřicha,
dcery Elišku, Markétu
chtěli jídlo a píci pro koně. Starosta jim
oznámil, že takové zásoby v Hodkovicích ne- a nejmladšího syna Albrechta. Nejstarší syn
jsou a tak šli vojáci rekvírovat. Vojáci se ro- byl slabomyslný, dcera Eliška byla u otce pro
morální poklesek v nemilosti a byla otcem
zeběhli po městě a násilím brali vše. K této
době se vztahují dvě pověsti. V roce 1793 uvržena do domácího vězení nejprve na
Hrubé Skále a později na hradě Kumburku.
byla v Radoňovicích postavena kaple, která
Po úmrtí Sigmunda ze Smiřic (1608) a jeho
však v minulém století byla celá přestavěna
do dnešní podoby. Ke kapli se váže v ústním syna Albrechta (1618), se spravování majetku
ujala mladší dcera Markéta. A nyní začal
podání pověst, že zde v roce 1866 zastřelil
modlícího se pruského vojáka rakouský hrát svoji úlohu majetek a boj o něj. Otto
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z Wartenberka pomocí žoldáků osvobodil
vězněnou Elišku z Kumburku, odjel s ní do
Prahy, kde měli svatbu. Po sňatku začal Otto
z Wartenberka uplatňovat nárok na majetek
Elišky, Markéta se ale nedala a podala stížnost u zemského soudu. Soud rozhodl, že
pan Otto z Wartenberka jednal protiprávně,
když Elišku osvobozoval, uvěznil ho a do
Jičína vyslal komisi, která měla zjistit, zda
Eliška má vůbec na majetek nárok. Zemské
právo hovořilo jasně: „Jestliže panna do uzavření manželství svého panenství nezachová,
má býti podle práva vyděděna a dědictví má
získat nejbližší příbuzný“. V tomto případě
tedy Markéta. Krátce po příchodu komise na
zámek v Jičíně došlo k mohutnému výbuchu,
při kterém zahynulo asi 40 lidí a mnoho
lidí bylo zraněno… Příčinou výbuchu byla
zřejmě nešťastná náhoda. V písni „Znám já
jeden krásný zámek“ se zpívá o krásné panně,
která si tajně dopisovala s ovčákem (viz: M.
Ivanov: Historie skoro detektivní), ale skutečnost, na základě které píseň vznikla, byla jiná.
Když si přečteme výpověď Jiřího Wágnera,
kováře z Hodkovic, který byl roku 1619 donucen vypovídat (zřejmě Markétou Smiřickou),
tak se dozvídáme, že panna Eliška Kateřina
Smiřická za ním posílala svoji pradlenu Evu,
aby se musel pod různými záminkami dostavit na zámek. Kovář Jiří Wágner z Hodkovic
vypovídal asi takto… „Prosila mne pro Boha,
abych jí neříkal Vaše Milosti, že ona nijak
pyšná není. A co nejpěknější slova si mohla
vymysliti, ta jest ke mně mluvila. A prosila
mne, abych její byl, ale já k ní chodit nechtěl.
Eliška chtěla, abych jí činil tak, jak ona mi
činiti bude, za ňadra za častý mi šahala, tak
dlouho se se mnou objímala a vzdychala, že
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jsem jí potom taky za ňadra šahal, ač mi
nebylo potřeba šahat, však jest bylo všude
vodhrázdíno…“ Kovář dále podrobně ve své
výpovědi vypovídal o svém vztahu s Eliškou.
Z výpovědí bylo jasné, že Eliška Smiřická
se rozhodně jako nevinná dívka nechovala
a její spolupráce s pradlenou Evou fungovala
výborně. Z výpovědi dále vyplývá, že kováři
Jiřímu Wágnerovi z Hodkovic (tedy ne ovčákovi) se do milostného vztahu s Eliškou nechtělo. Eliška byla po otci dlouhonosá a dlouholebá, nebyla tedy opravdu žádná krasavice.
Ženy se v té době vdávaly ve 14 letech a Elišce,
bohaté nevěstě, se do jejich 20-ti let nepodařilo najít ženicha. Text písně tedy neodpovídá
skutečnosti. Eliška Smiřická ta nebyla ani
panna, nebyla ani krásná a v písni udělali
z kováře z Hodkovic ovčáka. A jak vlastně
postavy a jejich příběh opravdu končil?
Eliška zemřela na zámku při výbuchu (nebo
krátce potom). Paní Markéta dosáhla svého
a získala majetek, neměla ho ale dlouho. Po
bitvě na Bílé hoře musela opustit zem a majetek dostal Albrecht z Valdštejna. Albrecht
z Valdštejna byl roku 1634 v Chebu zavražděn, zavražděn byl i Otta z Wartenberka.
Ani pradlena Eva to neměla jednoduché.
Jako kuplířce jí byl vytržen jazyk a při výbuchu na zámku zahynula. Jedině o kováři
Jiříku Wágnerovi z Hodkovic nejsou žádné
další zprávy, není jasné, zda byl za své styky
se šlechtičnou nějak trestán nebo vězněn.
Doufejme, že nebyl, do celého příběhu byl
vlastně zatažen proti své vůli.
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Fotografie k článku Pověsti z Hodkovic
Špičkův duch
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Pověst o válce r. 1866

