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slovo
redakční rady

Jubilanti
březen 2013

Vážení čtenáři,
přestože Velikonoční pondělí připadá až na
1. dubna, ráda bych vám již v březnovém
vydání popřála klidné a opravdu veselé Velikonoce. Kromě přehledu akcí naleznete
v tomto čísle další informace o probíhajícím projektu „Tři kroky pro Hodkovice“ či
další díl pověstí o Hodkovicích.
Malovaný měsíc březen vám za kolektiv
redakční rady přeje
Naďa Burianová.

Miluše Fišarová
Pavel Götz
Josef Košek
Jaromír Blecha
Václav Marek
Hildegarda Odcházelová
Jana Skřivánková
Zuzana Vajdová
Našim jubilantům blahopřejeme
k jejich životnímu výročí
a přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní
pohody do dalších let života.

DIVADELNÍ SOUBOR

VOJAN
HRÁDEK NAD NISOU
UVÁDÍ HRU

Joe DiPietra

PoticHu to neuMíM,
JseM VÁŠniVeJ, aneb FaMílie
PŘEDSTAVENÍ SE KONÁ DNE 21. 3. 2013 V 19.00 HODIN
V MĚSTSKÉM KINĚ V HODKOVICÍCH
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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HAD v novém roce 2013
Přejeme našim divákům, příznivcům a přátelům hodně zdraví a štěstí a hlásíme,
že celý soubor je zdráv :-)) a pln odhodlání dále pokoušet štěstí, um i talent na
prknech, která znamenají svět...
V neděli 24. 2. jsme zahráli dvě veselé
pohádky O tom, jak chytrá s línou vyzrály nad
lakomým a Kdo je na světě nejhloupější, které
měly premiéru v prosinci 2012. Zopakovali
jsme je kvůli svým věrným divákům, kterým se velmi líbily a stále se poptávali, kdy
je budeme hrát znovu. Zahráli jsme je také
proto, že jsme se s nimi přihlásili na postupovou přehlídku v Turnově Turnovský drahokam, která proběhne v březnu a chceme mít
jistotu, že neuřízneme Hodkovicím ostudu.
Bude to naše první postupová přehlídka.
Držte nám palce.
Podle knihy Mellánie Wattové napsala
Darina Martinovská scénář malé interaktivní pohádky Chameleon Leon. S příběhem o popleteném chameleonkovi vystupujeme v mateřských školách v okolí.
Už ji viděly děti v Křižanech, Žibřidicích,
Světlé, Bílé a v březnu ji uvedeme v Liberci
a v Hodkovicích v Restauraci na koupališti
před karnevalem, který se tam bude konat
24. 3. Sledujte plakátky.

Na sobotu 6. dubna v 18.00 připravujeme
slavnostní setkání a společenský večer věnovaný historii hodkovického amatérského
divadla.
Večer, nazvaný „Divadlo v Hodkovicích
žije“, který je uspořádán k poctě hodkovických ochotníků, bude plný překvapení. Bude
doplněn výstavou fotografií z historie ochotnického divadla v Hodkovicích a svou přítomností jej ozdobí osobnosti, které pro hodkovické ochotnické divadlo mnoho vykonaly.
Předáním Hodkovické Thálie jim chceme
poděkovat a vzpomenout na slávu hodkovických ochotníků.
K poslechu i tanci zahraje Duo diamant.
Všichni jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné, ale prosíme, pro velký zájem, rezervujte
si po 20. 3. místa na tel. čísle: 603 243 243
nebo na emailu: darina2007@ volny.cz.
Za finanční příspěvek, který využijeme
k uspořádání uvedeného večera, děkujeme
městu.
H.A.D.

Městské kulturní středisko na Facebooku
Městské kulturní středisko Hodkovice nad Mohelkou má svou vlastní skupinu na
sociální síti Facebook. Prostřednictvím skupiny MěKS můžete sledovat společenské
dění v našem městě i blízkém okolí. Můžete sdílet tipy na výlet či zajímavé fotky,
související s naším městem. Pokud máte zájem být aktivním zprostředkovatelem
informací, můžete buď sami vkládat příspěvky na zeď skupiny, popřípadě zasílat
informace nebo letáčky na e-mail: PavlinaKuchtova@seznam.cz.
Přidejte se k nám!
Pavlína Kuchtová
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Městský úřad informuje
Informace z 2. zasedání rady města 23. 1. 2013
- RM projednala žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu městského bytu č. 6 v ul. Rychnovská č. p.
391 v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost podal pan P. V., bytem Rychnovská č. p. 391, Hodkovice
nad Mohelkou. RM své rozhodnutí ve věci odkládá a požaduje doložit pro případ uzavření nové
nájemní smlouvy splnění podmínky závazku následného odkupu bytu při prodeji domu.
- RM souhlasí s převzetím veřejného osvětlení v lokalitě Nové Hodkovice, ul. Pelíkovická
v Hodkovicích nad Mohelkou, do majetku města. Veřejné osvětlení je dohotoveno a plně funkční.
Žádost podala společnost PRVNÍ HODKOVICK Á a. s. RM předává věc k rozhodnutí ZM.
- RM bere na vědomí žádost na odkoupení městského bytu v ul. Rychnovská č. p. 391 v Hodkovicích
n. M. Žádost podal pan K. V, bytem Rychnovská č. p. 391, Hodkovice n. M. RM ukládá zařadit
tuto žádost k ostatním žádostem na odkup bytů v tomto domě.
- RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 40.000,- Kč od společnosti Monroe Czechia, s. r. o
pro mateřskou školu.
- RM schvaluje osvobození od poplatku za pronájem tělocvičny ZŠ pro cvičení dětí a mládeže
Sportovního klubu Hodkovice n. M.
- RM bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním bytů
dle aktualizace zpracované ke dni 17. 01. 2013. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 307.593,60 Kč.
RM požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.
- RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o velikosti 10 m2 v kotelně
v budově na nám. T. G. Masaryka č. p. 217 v souvislosti s uzavřením smlouvy na dodávky tepla
se společností TEPLO HODKOVICE n. M. s. r. o. a ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu
na úřední desce města.
- RM projednala upozornění ředitelky ZŠ T. G. Masaryka v Hodkovicích n. M. Mgr. Kolomazníkové
na špatný stav zdiva v prostorách školní kuchyně, kde se v příčkách zdí objevují trhliny. RM
ukládá řediteli Technických služeb Hodkovice panu Pechatému prověřit situaci na místě
a navrhnout radě města řešení k odstranění problému.
- RM bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu v rámci
evidence obyvatel v Hodkovicích n. M, a to v ul. Rychnovská č. p. 391 u pana M. M. (+ 2 osoby).
- RM bere na vědomí soupis nových nájemních smluv na městské byty uzavřených v době od
01. 07. 2012 do 31. 12. 2012.
- RM projednala oznámení o zahájení prvního řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo
jiné podobné hry v provozovně od Ministerstva financí, odboru státního dozoru nad sázkovými
hrami a loteriemi. Jedná se o provozovnu v ul. Liberecká č. p. 8, Hodkovice n. M.
- RM s vydáním povolení na další hrací automat nesouhlasí. Důvodem je záměr města
nerozšiřovat počty hracích automatů ve městě.
- RM projednala návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro rok 2013. Částka podle smlouvy je 250.110,- Kč. RM s touto smlouvou souhlasí a předkládá
věc k rozhodnutí ZM.
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Informace z 3. zasedání rady města 6. 2. 2013
- RM projednala žádost o koupi pozemků města p. č. 561/3, p. č. 561/4 (c, d) a p. č. 562/3. Žádost
podali manželé I. a R. H., bytem Hodkovice n. M. Všechny pozemky jsou v k. ú. Hodkovice n.
M. Prodej uvedených pozemků již schválilo ZM dne 12. 12. 2012 usnesením č. 75/12 panu R. H.
RM s prodejem uvedených pozemků oběma manželům souhlasí a předává věc k rozhodnutí ZM.
- RM bere na vědomí žádosti o pronájem bytu, na základě zveřejněného záměru na pronájem
bytu č. 12 v domě Rychnovská č. p. 391 v Hodkovicích n. M. RM rozhodnutí v této věci odkládá.
- RM schvaluje žádost pana J. B. o výměnu oken v bytě č. 4. Podlesí 624, Hodkovice n. M. Výměna
bude provedena na vlastní náklady žadatele a náklady budou postupně umořeny z nájemného.
Okna musí být stejného typu a vzhledu jako okna na tomto domě již vyměněná.
- RM neschvaluje žádost Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, IČ 004 86 345
o uvolnění částky 18.700,- Kč v roce 2013 na výrobu informační tabule a stojanu s umístěním
v blízkosti vstupu na hřbitov.
- RM schvaluje žádost o krátkodobou uzavírku silnice č. III/2784 a náhradní objízdnou trasu
– Křižany, Osečná, Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Dlouhý Most, Liberec, a to dne
27. - 28. 04. 2013 v době od 8.00 do 17.00 hod za účelem pořádání VI. ročníku závodu automobilů
do vrchu v rámci seriálu České mistrovství ZAV – Ještěd 2013. Žádost podal za Patera Citroen
klub se sídlem v Praze, IČ 720 67 781 její předseda pan Eduard Patera.
- RM schvaluje podání žádosti o dotaci na MAS Podještědí v 9. výzvě k předkládání projektů, akce
Veřejné prostranství k odpočinku a bezpečným hrám. Pověřenou osobou pro podání této žádosti
rada města stanovuje místostarostku paní Markétu Khauerovou.
- RM bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu v rámci
evidence obyvatel v Hodkovicích n. M., a to v ul. Podlesí č. p. 622 u paní H. S. (+ 1 osoba).
- RM projednala Grantový program Města Hodkovice nad Mohelkou, který je součástí projektu
„Tři kroky pro město Hodkovice“ a předkládá věc k rozhodnutí ZM.
- RM projednala návrh samostatného referenta sociálních věcí MěÚ paní Bolardové na obsazení
bytu v DPS Hodkovice n. M. a schvaluje přidělení bytu č. 11 manželům M. a F. Š., bytem
Frýdštejn. Náhradníky na přidělení tohoto bytu jsou paní J. P. bytem Bílá, paní J. K., bytem
Hodkovice n. M., pan F. J., bytem Višňová a paní M. J., bytem Hodkovice n. M. O přidělení bytu
konkrétní osobě rozhodne vedoucí DPS podle aktuální situace.
- RM schvaluje žádost o vydání souhlasného stanoviska se stavbou „Elektronické mýto, R3534,52-R-O, SO 482 – přeložka datové přípojky“. Žádost podala společnost ELTODO EG a.s. se
sídlem v Praze, IČ 452 74 517. Pozemky dotčené stavbou jsou p. č. 1639/1, 2642 a 3650. Pozemky
nejsou ve vlastnictví města.
- RM souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IV-12-4011621/VB001, kterou předložila společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín, IČ: 24729035 zastoupená na základě udělené plné moci společností AZ Elektrostav
a.s. se sídlem Nymburk, Bobnická 2020, IČ: 45149909. Jednorázová finanční náhrada za zřízení
věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč včetně DPH a vybudování chodníku
mezi komunikacemi. RM předává věc k rozhodnutí ZM.
- RM schvaluje v souvislosti s dokončením rekonstrukce kotelny v budově č. p. 217 nabídku na
provedení projektu na oddělení rozvodů topení v této budově na přízemí a první patro, aby bylo
možné optimalizovat vytápění v této budově mimo pracovní dobu, o svátcích a o víkendech.
- RM zadává vypracování výše uvedeného projektu společnosti KOPRIN s.r.o. se sídlem Ploštilova
1379/11, Praha 4, IČ 457 97 030 za cenu do 16.000,- Kč včetně DPH.
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Informace z 1. zasedání zastupitelstva města 13. 2. 2013
- ZM bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva města pana Ing. Petra Skály,
bytem, Hodkovice n.M., podle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nový člen ZM se složením slibu ujal své funkce.
- ZM projednalo soupis návrhů a požadavků na změny v novém územním plánu města a přijalo
následující rozhodnutí.
	ZM schvaluje zařazení návrhů č. 15 (p.p.č. 759), č. 17.1 (p.p.č. 246), č. 18.2 (p.p.č. 3075), č. 18.3
(p.p.č. 3074), č. 33 (p.p.č. 216, 217, 218, 214, 215, 221, 222), č. 40 (p.p.č. 2523, 2329, 2319, 2072,
1790, část 2516, část 2316, část 2508, 2071, 2070, 1797), č. 43 (p.p.č. 1919, 1920), č. 44 (p.p.č. část
725), č. 46 (p.p.č. 2170), č. 47 (p.p.č. 1639/1) do nového územního plánu Města Hodkovice n.M..
ZM neschvaluje zařazení návrhů č. 18.1 (p.p.č. 3076), č. 18.4 (p.p.č. 3249), č. 45 (p.p.č. 3249,
3076, 2934, 2935, 2936, 2937, 2942, 2943, 2947, 3081, 3251, 3079, 2948, 3252, 2941, 2906, 2946,
2944, 3080, 3082, 3402, 3255, 3254, 3253, 3083, 2799, 3250, 2951, 2952, 2949, 2950, 2773, 3078,
2930) do nového územního plánu Města Hodkovice n.M. ZM projednalo opakovaně návrh
č. 2 (p.p.č. 367, 368/4, 369, 371, 370) s tím, že v žádosti o nové posouzení byly z tohoto návrhu
vypuštěny pozemky p.č. 367, 368/4, a 371 a ponechány pouze pozemky p.č. 369 a 370. ZM ani
tento upravený návrh neschválilo zařadit do nového územního plánu Města Hodkovice n. M.
- ZM schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IV-12-4011621/VB001, kterou předložila společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín, IČ: 24729035 zastoupená na základě udělené plné moci společností AZ Elektrostav a.s. se sídlem Nymburk, Bobnická 2020, IČ: 45149909. Jednorázová finanční náhrada za
zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč včetně DPH a vybudování
chodníku mezi komunikacemi. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
- ZM ruší své usnesení č. 75/12 ze dne 12.12.2012 v plném rozsahu a přijímá usnesení následujícího znění. ZM projednalo žádost o koupi pozemků města p.č. 561/3 (zahrada) o výměře
1 m 2 , pozemku p.č. 561/4 (c,d) (zahrada) o výměře 33 m 2 a pozemku p.č. 562/3 (trvalý travní
porost) o výměře 195 m 2 . Žádost podali manželé I.a R.H., bytem, Hodkovice n.M. Všechny pozemky jsou v k.ú. Hodkovice n.M. ZM schvaluje prodej výše uvedených pozemků žadatelům
za cenu 50,- Kč za 1 m2 plus náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
- ZM schvaluje žádost o převzetí veřejného osvětlení v lokalitě Nové Hodkovice do majetku města. Veřejné osvětlení je dohotoveno a plně funkční. Hodnota převáděného majetku je
2.497.271,- Kč včetně DPH a převod bude proveden úplatně za 1.000,- Kč včetně DPH. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
- ZM bere na vědomí informaci o průběhu prací na projektu Tři kroky pro města Hodkovice.
ZM souhlasí se zřízením řídící skupiny ke zpracování Strategického plánu rozvoje města ve
složení : členové rady města, tajemník, zastupitelé Petr Hanus, PhDr. Oldřich Čepelka, Zbyněk
Dostrašil a za občanskou veřejnost PaedDr. Darina Martinovská.
- ZM schvaluje Grantový program Města Hodkovice n.M., který je součástí projektu „Tři kroky pro město Hodkovice“. Materiál byl upraven podle požadavků pracovní skupiny ze dne
28.01.2013 a dnešního zastupitelstva města.
- ZM schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro rok 2013. Částka podle smlouvy je 250.110,- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem
smlouvy. Úhrada bude provedena až po schválení definitivního rozpočtu města pro rok 2013.
Úplné znění usnesení RM najdete na www.hodkovicenm.cz , Zapsala Markéta Khauerová - místostarostka
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Aktuálně z průběhu projektu 3K
Práce na projektu „Tři kroky pro město Hodkovice“ je velmi intenzivní.
Až budete mít k dispozici tento článek, budeme mít za sebou 2. setkání
pracovních skupin pro přípravu strategického plánu rozvoje města. Proběhlo
25. 2. na radnici a opět se jej zúčastnili desítky lidí – zájemci o problematiku
města a jeho budoucnosti. Zastupitelstvo města dále souhlasilo s vytvořením
řídící skupiny. Ta bude sledovat a upřesňovat postup společností CpKP, která
strategický plán rozvoje s podporou občanů připravuje. Sledujte webové stránky
města, odkaz Tři kroky pro město Hodkovice, všechny důležité a aktuální
informace tam najdete.
V první polovině března bude do
Vašich poštovních schránek doručen
dotazník, ve kterém se Vás zeptáme na
Vaše názory na další rozvoj města.
Pokud Vám dotazník nedorazí, bude ke
stažení na stránkách města, nebo k vyzvednutí na podatelně MÚ. Žádáme Vás
o zodpovědné vyplnění a navrácení zpět
dle pokynů, které budou přiloženy k dotazníku. Nic neplatíte, pouze sdělíte, co
byste si přáli.
Prvním hotovým výstupem naší práce
je vytvořený Grantový program, schválený 13. 2. 2013 zastupitelstvem města.
Grantový program stanovuje jasná pravidla, podle kterých mohou spolky, neziskové
organizace či občané žádat o příspěvky na
svou činnost či pořádání jednotlivých kulturních, vzdělávacích, sportovních, společenských a volnočasových akcí. Celé znění
grantového programu, včetně příloh, je
zveřejněno na webu města. Vzhledem
k tomu, že se jedná o nový systém, dáváme
prostor potenciálním žadatelům pro jejich
otázky a to informační schůzkou, která se

uskuteční v úterý 26.2. od 16 hodin v obřadní síni MěÚ. Již také proběhlo jmenování Grantové komise (GK), která připraví
první výzvu, jež bude po schválení Radou
města rovněž zveřejněna. GK bude pracovat ve složení Zbyněk Dostrašil, Oldřich
Čepelka, Hana Kaštovská, Naďa Buriánová
a Ladislava Bolardová.
A co dál? Aktivity A2 a A3 se nyní společně pustí do záležitostí okolo rozpočtu
města – zlepšovat se dá jeho tvorba, členění, odpovědnost za čerpání a také zveřejňování průběžného čerpání. Opět půjdeme cestou pracovních skupin těch, kterých se to týká, a o výsledcích Vás budeme
informovat.
Týmu projektu děkuji za jejich práci
a s Vámi, občany města, se těším na setkání.
Markéta Khauerová-místostarostka

Kulturní kalendář
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Horolezecký oddíl a Městské kulturní středisko
vás zvou na filmový festival

EXPEDIČNÍ KAMERA 2013
		Kde: v městském kině.
		Kdy: 15. 3. – 16. 3. 2013
Program:
Pátek 15. 3. od 17.00 do 23.00 hodin
host večera MUDr. Václav Nosek „ANTARKTIDA“ (v 19.00 hod)
Sobota 16. 3. od 14.00 a 19.00 hodin
host večera Pavel Arlt „Ekvádor 2012“
Program festivalu na www.expedicni kamera.cz.
Vstupné: – dospělí 70 Kč, děti do 15ti let 30 Kč,
– ZTP a důchodci zdarma,
– držitelé průkazky ČHS a Hudy partner 50 Kč
Občerstvení zajištěno, vstupenky jsou slosovatelné.
Těšíme se na vaši účast.

kino – břeZen 2013
HodkoVice nad MoHelkou
Pátek 1. března v 19 hodin

MEDVÍDEK PÚ
Animovaná komedie USA o přihlouplém medvídkovi a jeho zvířecích kamarádech. České znění. Délka 70 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 8. března v 19 hodin

96 HODIN: ODPLATA
Francouzské krimi drama. Bývalý agent CIA svádí neúprosný boj s časem,
aby zachránil svou rodinu. Délka 98 minut. Vstupné 50 Kč.

EXPEDIČNÍ KAMERA 2013
Pátek 15. března od 17 do 23 hodin
Host večera: MUDr.Václav Nosek „Antarktida“ - v 19 hod.

Sobota 16. března ve 14 a 19 hodin
Pavel Arlt „Ekvádor 2012“
Vstupné: dospělí 70,-Kč, děti do 15 let 30 Kč, důchodci a držitelé ZTP zdarma,
držitelé průkazky ČHS a Hudy partner 50 Kč.

Pátek 22. března v 19 hodin

ŘÍŠE HRAČEK
V magickém hračkářství prožívají hračky svá vlastní dobrodružství. Film
v českém znění. V hlavní roli Natalie Portman a Dustin Hoff man. Délka 98
minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 29. března v 19 hodin

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Julia Roberts a Tom Hanks v americké romantické komedii s českými titulky.
Délka 98 minut. Vstupné 50 Kč.
Předprodej vstupenek vždy při představení před premiérou.
Změna programu vyhrazena.

Kulturní kalendář

10

Oddíl SPV Hodkovice nad Mohelkou
zahajuje dne 12. března 2013
od 19.00 hodin
v Kulturním domě v Hodkovicích n. M. (RK Motýlek)

Cvičení na trampolínkách

Vzhledem k omezenému počtu kusů trampolínek
je nutné se předem nahlásit na tel. č. 606 654 315.
S sebou: sportovní oblečení a obuv, ručník,
pití a hlavně chuť si zaskákat.
Cena: 50 Kč/hod.
Těší se na Vás cvičitelka Kateřina Rozkovcová

11
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Prodej slepiček
drůbež Červený Hrádek, firma dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
lohman hnědý, tetra hnědá
a dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky jsou pouze z našeho odchovu!

Placená inzerce

stáří slepiček: 16 – 18 týdnů.
cena: 149 – 170 Kč / ks – v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční v úterý 19. března 2013 v 17.20 hod.
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.
Nová služba při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena 22 – 35 Kč/ks)

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 březnu za kulturou v regionu
DEN

ČAS

NÁZEV

MÍSTO
KONÁNÍ

CHARAKTERISTIKA

POŘADATEL

2. 3.

12.00

Dance4Porsche

Vratislavice
101010

2. ročník soutěže ve
street a breakdance.

KD Vratislavice
101010

7. 3.

19.30

Z babiččiny
zahrádky do
dědova sklípku

Klub Na
Rampě,
Jablonec nad
Nisou

Klub Na Rampě,
Hovory na Rampě
Jablonec nad Nisou
s PhDr. Vladimírou Jakouběovou
o tradiční podomácké výrobě nápojů
a lidové stravě
Pojizeří. Beseda
o knize Z babiččiny
zahrady do dědova
sklípku, v níž autorka spojila recepty
na podomáckou
přípravu alkoholu
s moudrostmi našich
babiček a dědů, kteří
věděli, jak alkohol
ve spojení s dary
přírody – ovocem
a bylinami, může
pomoci při léčení
různých neduhů.

9. 3.

9.00 –
15.00

Den Jizerské
magistrály

Bedřichov,
stadion

Ukázka strojů,
představení Jizerské
magistrály, závod
o ceny.

13. 3.

20.00

Vlasta Redl
a Naše nová
kapela

Eurocentrum Koncert.

Eurocentrum Jablonec nad Nisou

14. 3.

18.00

Finanční
gramotnost

Vratislavice
101010

Poučná přednáška
na téma Nástrahy
finančního trhu –
jak je poznat a na co
si dát pozor

Vratislavice 101010

16. 3.

20.00

Pohromadě na
přehradě

Klub Na
Rampě,
Jablonec nad
Nisou

Koncert liberecké
bluesové kapely.

Klub Na Rampě,
Jablonec nad Nisou

Jizerská o.p.s.
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DEN

ČAS

NÁZEV

MÍSTO
KONÁNÍ

CHARAKTERISTIKA

POŘADATEL

16. 3.

20.00

Slavnosti sv.
Patrika

Klub Na
Rampě,
Jablonec nad
Nisou

Klub Na Rampě,
Nejnovější choreografie tanečních
Jablonec nad Nisou
skupin Irské sestry,
Keltský tygr a Divokej Ir, kapela Alastair
(GB/CZ), výuka
irských tanců,…

17. 3.

17.00

Zvířátka
a loupežníci

Klub Na
Rampě,
Jablonec nad
Nisou

Půvabnou loutkovou
pohádku pro děti
od dvou let zahraje
Dřevěné divadlo Jana
Hrubce.

Klub Na Rampě,
Jablonec nad Nisou

21. 3.

19.00

Všechnopartička

Lidové sady
Liberec

pořad Karla Šípa
tentokrát s jediným
hostem - Josefem
Náhlovským

Lidové sady Liberec

21. 3. –
23. 3.

Čt, Pá
10.00 –
18.00

Euroregion Tour
2013

Eurocentrum 13. ročník veletrhu
Jablonec nad cestovního ruchu
Nisou

Eurocentrum Jablonec nad Nisou

So
9.00 –
12.00
23. 3.

20.00

Mňága a Žďorp
+ Vypsaná Fixa

Klub Na
Rampě,
Jablonec nad
Nisou

Společný koncert
v rámci Tugedr Tůr
2013. Pořádáme
v Eurocentru.

Klub Na Rampě,
Jablonec nad Nisou

23. 3. –
24. 3.

9.00 –
16.00

Velikonoční trhy

Zámek
Sychrov

Tradiční velikonoční
trhy

Zámek Sychrov

24. 3.

15.00

Nedělní taneční
čaj

Eurocentrum Přijďte si zatančit
Jablonec nad všechny společenské
Nisou
tance na nestárnoucí
melodie z 30. – 60.
let minulého století
v podání velkého
orchestru a jeho
sólistů!!

Stardust o.s.

Změna programu vyhrazena. Přehled akcí je zpracován z dostupných zdrojů. Více informací naleznete na www.liberecky-kraj.cz a www.evstupenka.cz

Kulturní kalendář
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V BŘEZNU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME
12. 3. 2013 od 17 hodin VÝROBA ŠPERKŮ
Ve spolupráci s ﬁrmou Glass Motiv Beads pro Vás připravujeme výtvarnou dílnu,
kde si vyrobíte vlastní šperky. Inspirace na www.gmbeats.cz.
Vstupné 30 Kč/rodina + materiál.

23. 3. 2013 od 16 hodin VELIKONOČNÍ DÍLNA
Tradiční jarní tvoření. Dílnu vede Věra Kolomazníková a Světlana Brázdová.
Vstupné 40 Kč/rodina.

Děkujeme všem sponzorům maškarního karnevalu
Karolína Veselá, Železářství Stanislav Bradáč, Drogerie Václav Šturc, Cenový ráj
paní Bohuslavová, Textil paní Kozová, Papírnictví Alena Thomasová
Tým RK Motýlek o.s.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.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.
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PRAVIDELNÝ PROVOZ KLUBU OD 1. 3. 2013
Pondělí

Úterý

16:45 – 17:30
18:00 – 19:00

step aerobik

19:00 – 20:30

ZUMBA fit - SÁL

09:00 – 11:00

volná herna

09:00 – 09:45
10:00 – 10:45

Středa

Čtvrtek

Pátek

veselé pískání – děti 5+

Hra na flétny, vede:Jarmila Šimková, tel. 720 495 987
cena: 30 Kč/rodina
vede: Katka Francová, tel. 724 275 809

Vede: Eva Šorejsová, tel. 608 034 457, cena: 50 Kč/osoba

cvičení batolat

Vede: Věra Trejbalová, tel. 602 119 787, cena: 50 Kč/rodina

cvičení kojenců od 3 měsíců

Vede: Věra Trejbalová, tel. 602 119 787, cena: 50 Kč/rodina

17:00 – 18:30

výtvarná dílna

19:00 – 20:00

TRAMPOLÍNKY (SPV)

15:30 – 16:00

Vede: Věra Kolomazníková, tel. 606 187 177, cena: 30 Kč/rodina

od 12. 3. 2013

Vede: Kateřina Rozkovcová, tel. 606 654 315

zpívánky pro nejmenší

Vede: Eva Laurinová, tel. 607 763 210, cena: 30 Kč/rodina

19:00 – 20:00

pilates, kalanetika (SPV)

09:30 – 11:00

výtvarka pro nejmenší

18:00 – 19:00

step aerobik

19:00 – 20:00

step aerobik– sál

09:00 – 10:30

volná herna pro děti

09:15 – 10:00

pohybová školička

Vede: Lenka Vítová, tel. 605 408 474

pouze liché týdny

Vede: Věra Kolomazníková, tel. 606 187 177, cena: 30 Kč/rodina
vede: Katka Francová, tel. 724 275 809
Vede: Markéta Khauerová, tel. 604 959 488, cena: 40 Kč/osoba

Vede: Hanka Kaštovská, tel. 724 275 809, cena: 30 Kč/rodina

V případě, že není uvedena cena, platí se přímo lektorce.
Aktuality a případné změny najdete na našich stránkách www.klubmotylek.estranky.cz

Kulturní kalendář
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Informace z městské knihovny – Měsíc čtenářů
Vážení čtenáři a uživatelé,
měsíc březen byl pro letošní rok opět vyhlášen Měsícem čtenářů. I v tomto roce
bychom rádi pokračovali v knihovnách v tradici oceňování našich nejlepších čtenářů.
Vloni jsme oceňovali nejlepší dospělé čtenáře, v letošním roce dáme prostor dětem.
• Nejpilnějším

dětským čtenářem byla
v roce 2012 Agáta Hušková – 76 výpůjček! Na druhém místě byl Matyáš Khauer
a na třetím místě Václav Renza. Agátku
Huškovou proto přihlásíme do celostátní
soutěže o nejlepšího dětského čtenáře. Vítěz soutěže bude s rodiči pozván

• 24. dubna do Prahy k slavnostnímu oce-

nění, které mu bude předáno na Nové scéně Národního divadla v přímém přenosu
ČT na udělování cen Magnesia Litera.
Pro vítěze s rodiči bude v Praze zajištěno
ubytování a velmi atraktivní dvoudenní
program. Agátce gratulujeme a přejeme
hodně štěstí v celostátní soutěži. A samozřejmě naše pilné dětské čtenáře ocení také naše knihovna. Agátu, Matyáše
a Vendu srdečně zveme společně s rodiči
na setkání a malé posezení 25. března od
17.00 hodin do knihovny, kde jim starosta
města pan Samek předá kromě gratulace
i věcný dáreček.

• Jaké byly nejčtenější knihy a časopisy

v uplynulém roce? Mezi dospělými čtenáři byla nejčtenější autorka Daniela Steel
a kniha Velká holka, dále Tilly Bagshawe
a kniha Skandál a Simona Kontová s knihou Blonďatá stíhačka. Nejžádanějšími časopisy byly Květy, Vlasta a Tina. V dětském
oddělení se nejvíce četla Lenka Lanczová
a její román Vstupenka do ráje, knihy Čtyřlístku a knihy Thomase Breziny Případ pro
tebe. Z časopisů bylo nejvíce půjčeno Bravo
Girl, Čtyřlístek a Kačer Donald.
Hana Vaňková

Výpůjční doba:
pondělí: 9 – 11, 12 – 17 hodin
středa: 9 – 11, 12 – 18 hodin
čtvrtek: 9 – 11, 12 – 15 hodin
tel.: 482 725 796, 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web: www.knihovnahodkovice.webk.cz

Informace ze základní školy
Okresní kolo matematické olympiády
V konkurenci libereckých škol a odpovídajících tříd gymnázií
uspěli žáci naší školy:
kategorie 5. tříd
kategorie 9. tříd

1. místo
9. místo

Růta Jiří
Horák Petr

Petr Horák postupuje do krajského kola, kategorie 5.tříd krajské kolo nemá.
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POKER TURNAJ

KAVÁRNA
RESTAURACE NA KOUPALIŠTI

SOBOTA 2. 3. 2013
ZAČÁTEK v 16.00 hod
presentace do 15.45 hod

POČÁTEČNÍ ŽETONY:
ÚROVNĚ SÁZEK – blinds:
REBUY/ADD – dokupování:
PŘESTÁVKY - po 1 hod:
MAX. POČET HRÁČU:
VÝHRY:

15 000 chipů
20 min
NE
ANO
36
1 – 6.místo

Každý hráč si dostatečně zahraje.
Občerstvení během turnaje.

Předběžné přihlášky u obsluhy restaurace – omezený počet hráčů.

Kulturní kalendář
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PROGRAM AKCÍ
B Ř E Z E N 2013

Přijďte se bavit do
Tipsport areny v Liberci!

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
Aktuální informace o dění v libereckém hokejovém klubu včetně
rozpisu zápasů naleznete na webových stránkách www.hcbilitygri.cz.

NIGHT OF WARRIORS III

16. 3. / 18.00 hod.

Již tře� galavečer bojovníků opět nabídne souboje v K-1, MMA
a dalších disciplínách včetně �tulových zápasů o profesionální pásy.

LIBERECKÉ
VŠEHO TRHY

23. 3. / 6.00 - 11.00 hod.

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

TESTY VÝKONNOSTI ČKS
A JEŠTĚDSKÁ BRUSLE

23. a 24. 3.

Liberecký krasobruslařský klub BK Variace pořádá výkonnostní testy
a nejstarší libereckou krasobruslařskou soutěž. Vstup zdarma.

BAVTE SE V AREÁLU SPORT PARKU LIBEREC 
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

2. - 10. 3.

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

Placená inzerce

O jarních prázdninách jsme připravili rozšířené termíny veřejného
bruslení. Ve Svijanské aréně se v tomto období bruslí každý den.
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Pro chytré hlavy...
Jednoduchá obtížnost

střední obtížnost

Puzzle 4 (Medium, difficulty rating 0.53)

Puzzle 3 (Easy, difficulty rating 0.35)
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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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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

Pověsti z Hodkovic
Pokračování z minulého čísla – 4. část

Zázračný doktor

Augusta Georga Khithela magistra chirurgie
– nar. 1768, který zemřel 1841. Toto byl ale vyNěkteří lidé si v Hodkovicích myslí, že zá- hlášený porodník a právě k jeho otci se váže
zračný (čarodějný) doktor Khittel žil a praco- pověst o zázračném doktorovi Připomeňme
val v Hodkovicích a odůvodňují to tvrzením, si i druhého syna doktora Khithela (literaže přece kolem kostelní zdi hodkovického
tura se liší v uvádění jména, někde i Kyttel,
kostela je několik pomníků a na jižní straně Kytl, Khittl, Kitl, Kittl, Kittel, apod.). Druhý
je mezi jinými i pomník Melchiora Ignáce syn zázračného doktora Kajetán Ferdinand

Kulturní kalendář
se stal chirurgem na jilemnickém panství
hraběte Arnošta Quido Harracha. Dochoval
se zajímavý úřední příkaz hraběte Quido
Harracha, ve kterém hrabě nařizuje nově
jmenovanému chirurgu Kajetánovi Kittelovi,
aby veškeré zámožné i chudé ošetřoval
a jilemnickému lékaři o nich zprávu podával. Věřte nebo ne, hrabě Harrach na svém
panství zavedl pro nemajetné bezplatnou lékařskou péči. V roce 1758, v době sedmileté
války, kdy obyvatelstvo velmi strádalo, vydal
pozoruhodné instrukce. Nejvíce postižené
poddané rozdělil do tří tříd.
Cituji z dopisu hraběte Arnošta Quido
Harracha z 18. února 1758 svému vrchnostenskému úřadu:
… Nejprve buďtež poddaní ve tři třídy rozděleni, a sice ve třídu bídných nemocných, kteří
žádné pomoci odnikud se nadíti nemohou. Dále
takových, kteří sice zdrávi jsou, ale přitom neschopni, aby se úplně vyživiti mohli. Dále zdravých a práce schopných, kteří ale pro nedostatek
zaměstnání nouzi trpí.
První třídě podle dalších instrukcí musí být
neprodleně přispěno na pomoc. Nově ustanovený chirurgus Kittel budiž ihned na naše panství povolán, od vesnice k vesnici vysílán, a jemu
rozkázáno, aby zámožnější i chudé nemocné
vyšetřoval, starému jilemnickému lékaři o všem
zprávy podával a s ním se dorozuměv, bez průtahů potřebné léky předepsal, které se okamžitě
zvláštními posly do vesnice farářům a kde farářů
není, rychtářům a učitelům rozesílati mají. Při
každém léku budiž dopodrobna udáno, kterému
z nemocných se podati a jakým způsobem se ho
upotřebiti má. Všechny léky, které chudým podávány budou a ti je zaplatiti nemohou, buďtež
z mého důchodu zapraveny.
Chudí a opuštění druhé třídy denně dostanou
1/2 libry masa (evidenci a rozdělování zajistí faráři).ti, kdo již maso požívat nemohou, dostanou
alespoň řádnou masnou polévku. Maso bude
podáváno místo chleba proto, že nemocným
a slabým lépe prospěje a vzhledem k všeobec-
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nému nedostatku obilí bude lacinější než chléb.
Ostatně snížení počtu kusů dobytka zamezí jeho
hladovění a v budoucnu stejně neodvratné, leč
již nevýhodné porážce. Protože by bylo obtížné
zasílat maso z Jilemnice, budou každého týdne
některé neužitečné kusy na vesnicích poraženy
a nahradí se lepšími kusy vrchnostenskými. Také
povinné poddanské dodávky píce do vojenských
skladišť zčásti převede hrabě na sebe.
Třetí třídě pak bude zajištěna příležitost
k výdělku (hrabě výslovně zdůrazňuje, že hotové
peníze by leckdo mohl nerozumně promarnit).
Má se proto letos vyrobit zásoba dříví na dva
roky a na Moravě, kde len je mnohem lacinější,
zakoupit zásobu za 2 000 zlatých a předat poddaným ke zpracování, s tím že budou povinni do
dvou či tří let ji vrchnosti splatit.
Péče o poddané rozhodně převyšovala
svou úrovní dobový průměr a měla dosti dalekosáhlé důsledky. Jedním z nich byl lepší
zdravotní stav obyvatelstva. Růst jeho počtu
vytvářel podmínky pro další hospodářské
podnikání. Psal se rok 1758 a my, o tolik
let později můžeme jenom závidět našim
předkům. Věhlasný doktor Kittel z Krásné
(Šumburku) Jan Josef Antonín Eleazar Kittel
(„severočeský Faust“),pocházel z ranhojičského rodu Ranhojičem byl jeho děd Kašpar
Kittel, jenž se před rokem 1654 usadil ve
vsi Jistebě (Jistebsko). Přestože letos (2013)
uplyne od smrti doktora Kittla "pouhých"
230 let, stal se jeho život již námětem mnoha
povídek, básní, divadelních her a národopisných studií. Dokonce i slavná pěvkyně Ema
Destinová o něm napsala loutkohru. Čím
tajemný doktor dokázal lidi tak zaujmout?
Zřejmě je to tím, že pověst o doktoru Kittlovi
má faustovské ladění. Jeho léčebné úspěchy
si mnozí vysvětlovali tím, že se, podobně
jako Faust upsal vlastní krví ďáblu a že to
bylo právě v rozvalinách frýdštejnského
hradu. Povídalo se, že na hradě doktor Kittel
Pokračování článku na straně 22
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studoval všechny možné knihy a neostýchal
se číst i knihy tajné a zakázané, jejichž autorem nebyl nikdo jiný než samotný Faust,
peklu propadlý doktor. A tady ho prý navštívil čert a povídal mu: "Vidím, že ti nestačí léčivé bylinky, abys lidem pomáhal od
nemocí. Chceš z této Faustovy knihy vyčíst
víc, milerád ti při tom pomůžu.“ Doktor Kittl
si přál bylinku na každou nemoc, tzv. všelék. Ďábel souhlasil, ale nejdříve mu doktor
musel upsal svoji duši. Padesát let za to prý
bude úspěšně léčit a poté propadne jeho duše
peklu. Požadavek Kittlem ďáblu kladený byl
jediný. Nesmí mu při léčení zemřít ani jediný
pacient! To mu ďábel samozřejmě slíbil splnit
a jako přídavek ke smlouvě doktorovi věnoval dva neobvyklé dary. Jedním byl kvítek
rostlinky všehoj, která pomáhala proti všem
nemocem. Kvítek všehoje si ale prý musel
vzít ze zubů podivného hada, který před ním
lezl přes lesní cestu. Podle čerta se stačilo
dotknout kvítkem nemocného a byl zdravý
jako rybička. A aby mu cesta za nemocným
netrvala dlouho, dostal ještě kouzelný černý
plášť s červenou podšívkou, který Kittlovi
umožňoval létat. Zblízka i zdaleka se proto
ke Kittlovi hrnuli lidé a jeho věhlas den ode
dne rostl. Ne všichni však za jeho služby
rádi platili. Od chudých si za léčení ale nikdy
nic nevzal. Jednou za ním s prosíkem přišel bohatý mlynář, že mu stůně žena. Když
doktor pomůže, dostane celý pytel mouky.
Doktor pomohl a mlynáři nezbývalo než
pytel mouky dodat. V pondělí prý mlynář
ještě obilí nesemlel, v úterý už nezbylo a ve
středu nemohl postrádat ani jeden pytel, prý
má všechny zamluvené. Doktor mu řekl, že
už ho upomínat nebude a že mu mlynář
sám určitě mouku domů donese. Ve mlýně
se druhý den v poledne ozývalo silné bušení
na dveře, mlynář s chasou běželi otevřít, tam
ale nikdo nebyl. Když se vrátili do světnice,
bylo tam vše přeházeno, ve mlýně byla rozházená mouka a roztrhané a vysypané pytle.
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Mlynář ihned poznal, odkud vítr fouká a honem spěchal s pytlem mouky za doktorem
Kittlem. Od té doby už mu nikdy nic nechtěl
dlužit. Když doktor po čase zbohatl, usadil
se s rodinou v opuštěném hradu na vysoké
skále nad Jizerou. Kolem hradní věže poletovalo neustále mnoho vran, a proto se tomuto
místu začalo říkat Vranov. Tam doktor provozoval své napůl lékařské a napůl kouzelnické řemeslo. Doktorova pracovna byla plná
lebek, hnátů, koster, podivných přístrojů
a kouzelných knih. Tady vyráběl zázračný
elixír a tam také uchovával svůj nejvzácnější
poklad. Kouzelný létající plášť. Vstup do této
komnaty byl všem, ale hlavně jeho dvěma synům, přísně zapovězen. V té době žil v Praze
starý, churavý kníže, který si v mládí podkopal zdraví rozmařilým životem. Doslechl
se o zázračném doktorovi a vzkázal pro
něj. Za své uzdravení mu slíbil velikou odměnu. Doktor k němu přiletěl na svém plášti.
Sluhové ho oblečeného do tohoto pláště odmítli k hraběti uvést. Musel se převléci do honosného pláště, který pro něj vybrali z hraběcího šatníku. Kittel vešel k nemocnému,
mlčel a díval se na půjčený plášť. Když mlčení nějakou chvíli trvalo, ptal se pacient, co
jako tohle znamená? Kittel odvětil, že čeká až
plášť začne léčit místo něj, když je důležitější
než lékař sám. Hrabě se prý zasmál, Kittel si
mohl vzít svůj plášť a svého pacienta řádně
vyšetřit a vyléčil ho. Ale uzdravený stařec
se nespokojil s vráceným zdravím. Slíbil lékaři další odměnu, vrátí-li mu ještě ztracené
mládí. Doktorovi se do toho příliš nechtělo.
Znal starce jako obávaného tyrana poddaných a zlého člověka a takovému pomáhat
neměl dvakrát chuť. Navíc si musel vyžádat
zvláštní povolení a radu z pekla. Nakonec
však přece jen svolil, ale předem žádal vyplatit ohromný honorář. Kníže jeho přání ihned
vyhověl a doktor odletěl, aby všechno připravil k zmlazovací lázni. Následujícího dne se
vrátil do knížecího paláce. Sluhové připravili
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na jeho pokyn v pánově ložnici lázeň, do
které knížete opatrně uložili. "Nyní naliji do
vody kouzelný elixír, po kterém omládnete
o padesát let. Ale koupel musí trvat přesně
dobu, kterou určím, ani o chvilku déle," přikázal doktor. A čarovné léčení začalo. V napjatém tichu sledovali všichni padající písek
v hodinách. Pojednou se mihl ložnicí stín
a v okně se objevili černí ptáci. Doktor se
polekal. "Je zle!" vykřikl. "Musím okamžitě
domů, něco se tam asi přihodilo. Až uplyne
stanovený čas, uložte pána do postele a dejte
mu posilující nápoj. Vrátím se co nejdřív."
S těmi slovy skočil na plášť a odletěl. Když
minul Turnov, jeho podezření se potvrdilo.
Na druhém břehu Jizery proti Vranovu šlehaly pekelné plameny a nad Vranovem se to
černalo obrovskými vranami. Jakmile otevřel dveře své pracovny, viděl, kolik uhodilo.
Chlapci využili otcovy nepřítomnosti, vnikli
do pracovny a začali číst v zaklínací knize.
Netušili uličníci, co tím způsobí. Vyvolali
ďábly a ti se v podobě obrovských černých
vran slétli kolem oken ve snaze dostat se
dovnitř. Jediný pohled stačil doktorovi, aby
poznal nebezpečí. Vytrhl dětem knihu a poručil ptákům (ďáblům), aby trhali balvany
ze dna Jizery a házeli je na oheň. Zatímco
pekelníci vykonávali rozkaz, chopil se druhé
knihy a ďábly odehnal čtením zaříkávací formule pozpátku. Byl svrchovaný čas. Černí
ptáci se opět začali objevovat u oken, jakmile by se dostali dovnitř, bylo by s chlapci
zle. Ačkoliv to všechno trvalo jen chvilku,
bylo dno Jizery prohloubeno a vznikly skály,
které mají podobu plamenných jazyků. Říká
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se jim Suché skály. Doktor si z hloubi duše
vydechl. Nebezpečí zažehnal. Když doktor
úspěšně zahnal krkavce, které jeho děti citováním knihy vyvolaly, spálil raději knihu
na louce za kostelem. Na kostelní zdi přiléhající k tomu místu se prý od té doby neudrží
žádná omítka A nyní si vzpomněl na přerušené omlazování v Praze. Okamžitě sedl na
plášť. V neblahé předtuše vletěl jako blesk oknem do knížecí ložnice. Zde byl velký nářek
a shon. Kníže z vany zmizel. Teprve po chvíli
vyptávání se dozvěděl, co se za jeho nepřítomnosti přihodilo. Jakmile odletěl, poručil
si pán, aby mu podali hodiny. Přes všechny
protesty a varování vyhnal své služebníky
a prohlásil, že si čas odpočítá sám a že je
teprve potom zavolá. Ale čas utíkal a pán
nevolal. Vnikli tedy do ložnice, ale pána nenašli. Doktor nevěděl, má-li se hněvat nebo
smát. Ješitný kníže se prodlouženou dobou
lázně tak omladil, že se narodí až za několik tisíc let! Padesát let pomalu uběhlo a přiblížil se termín vypršení pekelné smlouvy.
Kittel, jak už to tak bývá, přemýšlel, jak se
krutému osudu vyhnout. Naštěstí se jakoby
zázrakem objevil moudrý poustevník. Ten
mu poradil, aby nechal postavit v Šumburku
kostel. To Kittel opravdu udělal. Poustevník
dále poradil, aby se farářem v tomto kostele
stal prvorozený syn Kittla, kterého vysvětili
v Litoměřicích na kněze. Tím odvrátil Kittl
svůj smutný konec v plamenech pekelných.
Pokračování příště
Sepsal: Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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DIVADELNÍ SOUBOR

V O J A N HRÁDEK NAD NISOU UVÁDÍ HRU

POTICHU TO NEUMÍM, JSEM VÁŠNIVEJ ANEB FAMÍLIE
NAPSAL Joe DiPietro, PŘEKLAD Adam Novák, REŽIE: Jan Sladký
SLOVO O HŘE
Život, jak ho známe. Generace, která vyrůstala v době, kdy po ulicích jezdili koně, nyní kouká do počítače
a diví se, jak vůbec může žít tak dlouho. Prarodiče zírají na svá vnoučata, pro která se cestování přes půl
světa stalo běžnou součástí života. Navzájem se milují, ale jsou to odlišné světy. A když se tyto dva světy
hodlají domluvit, jsou výsledky komické i bolestné zároveň. DiPietro zachycuje jemnou ironii těchto
střetů i míjení se tak přesně, že máte skoro chuť vylézt na jeviště a připojit se k rodinnému obědu. Toto
mimořádně věrohodné zobrazení vyrůstá z autorových zkušeností s vlastními prarodiči a citový vztah
k nim hru ovlivňuje zásadním způsobem.
Kromě jedinečných hereckých příležitostí, které hra nabízí, dává tvůrcům i divákům možnost zamyslet se skrze humor a nadsázku nad zásadními otázkami životní orientace. Komické a hořké, lehké
a závažné je tu důmyslně namícháno a prolnuto právě tak dokonale, jako v životě.
SLOVO O AUTOROVI
Joe DiPietro se narodil v roce 1960 v New Jersey. Začínal jako autor komediálních skečů. Spolu se
skladatelem Jimmy Robertsem vytvořil veleúspěšnou hudební komedii I Love You, You´re Perfect, Now
Change (u nás pod názvem Miluji tě, ale...), která se stala nejdéle hranou hudební komedií v historii
Off-Broadway a byla uvedena ve více než 150 městech světa.Joe je držitelem ceny Williama Inge a vyhrál
v národní O´Neilově soutěži MacArthurovu cenu v kategorii komedie. Hra Potichu to neumím, jsem
vášnivej, je druhým DiPietrovým textem přeloženým do českého jazyka (oba překlady Adam Novák).
V celosvětovém měřítku patří tato hra k nejoblíbenějším a nejčastěji hraným DiPietrovým dílům - od
svého prvního předvedení v r. 1994 (USA) se těší stálému zájmu divadelníků i diváků.

