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Kulturní kalendář

Slovo  
redakční rady

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Jubilanti
duben 2013

Jiří Jiroš

Ludmila Pekařová

Anna Pokorná

Jiřina Bobková

Josef Jäschke

Jiří Buldra 

Jaroslav Patočka

Václav Tajbl

Vážení čtenáři,
v dubnovém čísle jsme si pro vás na obálku 
připravili malou vzpomínku na odcházejí-
cí zimu a zařadili jsme aktuální fotografii 
našeho krásného města. Panorama bylo 
foceno 24. března. Věřím ale, že v dubnu 
nás sníh už definitivně opustí a všichni si 
společně užijeme tradiční akci 30. dubna. 
Před lampiónovým průvodem bude u máj-
ky připravena pro každé dítě, které přinese 
obrázek čarodějnice, nebo i jiné ztvárnění 
čarodějnice sladká odměna. Začátek akce 
bude v 19:30 na náměstí.

Krásný nejen apríl 
přeje za kolektiv redakční rady

 Naďa Burianová.

Přivítány budou tyto děti:
Marta Pohlodková, Miroslav Jakab, Jiří Malý, Michaela Markvartová, Brian 
Šamko, Anna Várková, Patrik Vaner, Michaela Csizmaziová.

„Zrodil se člověk :

hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.

A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 19. 4. 2013 od  10:00 hodin 
se uskuteční na radnici Městského 
úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou 
slavnostní vítání občánků našeho 
města.

Slavnostní 
vítání občánků



3Kulturní kalendář 3

Upozorňujeme občany na změnu čísla účtu 
Města Hodkovice nad Mohelkou.

Správné číslo účtu: 0984945399, kód banky je stejný 0800.

Od přítomnosti k budoucnosti
Novinky z průběhu projektu 3K

Stalo se již pravidlem, že Vás na stránkách Kulturního kalendáře seznamujeme 
s průběhem projektu. V měsíci březnu došlo k výměně člena realizačního týmu 
projektu, Jana Malého nahradil na pozici manažera pro klíčovou aktivitu A3 
Petr Hanus. Věřím, že tato změna bude přínosná pro celý běh našeho projektu.

Příprava strategického plánu rozvoje města 
(SPR) se dostává z analytické etapy (co tu je, 
co není, co potřebujeme) do etapy návrhové 
(co by mělo být, co chceme). Zaleží nám na 
tom, aby se k tomu mohli vyslovit všichni 
občané. Proto vás opakovaně zveme na dis-
kusní setkání občanů ve třech skupinách po-
dle tématiky, kterou by se měl SPR zabývat, 
a proto jsme také ve spolupráci se zpracovate-
lem SPR (fi rmou CpKP střední Čechy) zorga-
nizovali dotazníkové šetření. Mrzí nás, když 
stranou tohoto dění zůstávají lidé, kteří jsou 
informovaní, mají připomínky a nápady, ale 
své myšlenky a názory sdělují jen příbuzným 
a známým. To nestačí. Nyní mají všichni dost 
příležitostí říci, co je podle nich špatně a co 
by mělo být jinak. Až bude SPR schválen 
a město se jím začne řídit, to už bude pozdě 
na nápady a kritiku. 

Dotazníkové šetření v době uzávěrky KK 
skončilo a zatím nemáme k dispozici výsledky. 

V dalším čísle (a také na www stránkách města) 
vás již budeme informovat, co zásadního chce 
většina dotazovaných v Hodkovicích řešit, 
co vás trápí a kde je potřeba začít. Děkujeme 
všem účastníkům, kteří využili příležitost pro 
své vlastní sdělení přímo vedení města a děku-
jeme také těm z vás, kteří si vyzvedli, případně 
vytiskli více formulářů a do šetření se tak za-
pojila celá rodina. Při této příležitosti Vás také 
zveme na již 5. setkání pracovních skupin pro 
přípravu SPR, které se uskuteční ve středu 
24.4.2013 od 17:00, resp. 18:30. Pozvánka bude 
včas rozeslána.

Součástí tohoto vydání Kulturního kalen-
dáře je také 1. výzva pro podání žádostí o do-
taci z grantového fondu města Hodkovice nad 
Mohelkou. Termín podání žádostí stanovila 
grantová komise na 15.4.2013, celkem bude 
na podporu činnosti místních spolků a sdru-
žení v této výzvě rozděleno 150.000 Kč. Všem 
žadatelům přejeme mnoho úspěchů při zpra-
cování a podání žádosti.

Za celý tým projektu 3K
Markéta Khauerová a Oldřich Čepelka

UPOZORNěNí
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Městský úřad informuje

Informace ze 4. zasedání rady města 20. 2. 2013
- RM schvaluje návrh smlouvy o úhradě nákladů, spojených s realizací 5. změny ÚPNSÚ Hod-

kovice n. M. ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. 22/11 ze dne 15. 6. 2011 a č. 21/12 ze 
dne 18. 4. 2012 se společností ČEPS a.s. se sídlem v Praze, IČ 257 02 556 a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy

- RM provedla výběrové řízení na dodávku a montáž části městského rozhlasu. Zakázku bude 
realizovat společnost Mopos Communications a.s. se sídlem v Pardubicích, IČ 262 22 396 
s vysoutěženou cenou ve výši 649.091 Kč. Cena je včetně DPH. RM pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy.

- RM projednala žádost o uzavření Smlouvy o věcném břemeni č. 11010-000587 NIUMT-88 
BSC LITKB PDOK LIJAR HDPE záloha. Žádost podala za společnost Telefónica Czech Republic 
a.s. se sídlem v Praze, IČ 601 93 336 na základě plné moci paní Blanka Výravová, TELKOM-
PROJEKT, bytem Vinařská 739/14, Ústí nad Labem, IČ 602 22 077. Jednorázová náhrada za 
zřízení věcného břemene se smlouvou stanovuje v dohodnuté výši 52.472 Kč včetně DPH. 
RM s uzavřením výše uvedené Smlouvy o věcném břemeni souhlasí a předává věc k roz-
hodnutí ZM.

- RM bere na vědomí bez připomínek Komunitní plán sociálních služeb území obcí Podještědí 
pro roky 2012 až 2015 – Akční plán pro rok 2013 podle předloženého materiálu.

- RM projednala požadavek ředitelky základní školy na jmenování člena školské rady z řad 
zastupitelů města. RM jmenuje za člena školské rady pana Pavla Arlta.

- RM jmenuje následující členy Grantové komise: Naďu Burianovou, PhDr. Oldřicha Čepelku, 
Zbyňka Dostrašila, Hanu Kaštovskou, DiS. a Ladislavu Bolardovou

- RM  bere na vědomí informaci o stavu  pohledávek za nájem a služby spojené s užívá-
ním bytů dle aktualizace zpracované ke dni 18. 2. 2013. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 
319.085,10 Kč. RM požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

- RM bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému poby-
tu v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích n. M., a to v ul. Podlesí č. p. 653 (DPS)  
u pana Z. S. (+ 1 osoba).

Informace z 5. zasedání rady města 6. 3. 2013
- RM projednala zprávu o možnosti převodu několika pozemků ve vlastnictví České republi-

ky s právem hospodaření Lesů ČR s. p. do vlastnictví Města Hodkovice nad Mohelkou. RM 
nedoporučuje uplatnit na převod těchto pozemků žalobu k soudu a předává věc k rozhod-
nutí ZM. Důvodem stanoviska RM je skutečnost, že pozemky jsou pro město fakticky nevy-
užitelné, pozemky p. č. 167/1 a 175/1 jsou vedle rychlostní komunikace a všechny pozemky 
jsou špatně přístupné.
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- RM  projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na studni, vodojem a hlavní 
vodovod v Citeřích (dále jen stavba). Věcné břemeno se zřizuje na právo jízdy, chůze, údržby, 
oprav a provozování stavby. RM souhlasí s uzavřením výše uvedené smlouvy a předává věc 
k rozhodnutí ZM.

- RM souhlasí  s žádostí o pronájem objektu Kulturního domu č. p. 23 (budova s číslem po-
pisným) na pozemku p. č. 11 na Záskalí v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost podali za Sbor 
dobrovolných hasičů na Záskalí starosta SDH pan Jaroslav Pluhař a jednatel SDH pan Jiří 
Burde a ukládá tajemníkovi města zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města.

- RM projednala podnět na úpravu Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2011 o zabezpečení 
veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství. 
Předmětem podnětu je skutečnost, že OZV neobsahuje ustanovení k zabránění napadnutí 
člověka nebo psa jiným nezvládnutým psem. RM doporučuje tajemníkovi zveřejnit záměr 
povinnosti nasadit každému psu náhubek, pokud se pohybuje na veřejném prostranství, na 
webu města, a vyzvat občany k jejich vyjádření doplnění této povinnosti do OZV č. 2/2011.

Úplné znění usnesení RM najdete na www.hodkovicenm.cz , 
Zapsala Markéta Khauerová - místostarostka

Zeměpisná olympiáda
Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec

Centrum Babylon Liberec

 Kategorie A  Ondřej Polívka 15. místo
 Kategorie B Lenka Nedvědová 9. místo
 Kategorie C Jiří Vojtíšek 15. místo

Soutěž v anglickém jazyce
Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec

 Kategorie I A  David Pařík 3. místo
 Kategorie  II A  Klára Panušková 14. místo

XI. ročník literární soutěže Nadace ŠKOLA HROU  
a o.p.s. LABYRINT BOHEMIA – „Řekni mi, co čteš“  

téma: „Kniha – zábava nebo otrava?“
 Ilona Fortelná 2. místo
 Kateřina Zámková  zvláštní cena

Informace ze základní školy
VýSLEdKY NAŠIcH žáKů V SOUTěžícH
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PáLENí čAROděJNIc 
30. 4. 2013 KLUZIŠTě

 ª Od 17.00  otevřen areál na kluzišti.

 ª Od 20.15 program.

 ª Opět bude vyhlášena nejlepší čarodějnice.

 ª Občerstvení zajištěno v areálu.

LAMPIóNOVý PRůVOd MěSTEM 
Městské kulturní středisko vás srdečně zve 30. 4. 2013 

na tradiční lampiónový průvod městem.

 Ö Setkání účastníků je v 19.30 na náměstí v Hodkovicích pod májkou.

 Ö Ve 20.00 hodin se průvod po seřazení přesune na kluziště, kde bude připravený 
program.

 Ö Pro děti, které přijdou v kostýmu čarodějnice nebo přinesou čarodějnici namalo-
vanou na obrázku, případně vyrobenou jiným způsobem, čeká sladká odměna.

 Ö Obrázky a výrobky budou zařazeny do soutěže a do 19. dubna je vystavíme 
v městské knihovně, kde můžete hlasováním vybrat nejhezčí nebo nejnápaditější 
výrobek.

 Ö Vítěze soutěže odměníme a výsledky přineseme v květnovém vydání kalendáře.

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

Městská knihovna
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Akce pro rodiče, kteří mají zájem 

o umístění svého dítěte do mateřské školy 
od školního roku 2013/2014 se koná 

ve středu 17. 4. 2013 od 8.00 do 16.00 hodin
 Ö Rodiče mohou se svými dětmi přicházet do mateřské školy v  průběhu ce-

lého dne, prohlédnout si předškolní zařízení, sledovat činnosti dětí a  získat  
potřebné informace.

 Ö S  ředitelkou mateřské školy zákonní zástupci dětí předběžně projednají nástup 
svého dítěte do MŠ. 

 Ö Místo,termín a doba pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
do mateřské školy budou rodičům včas oznámeny.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

„dEN OTEVŘENýcH dVEŘí“

   

   
Terénní program sociální prevence 

Most k naději o. s. 
JJssttee  vv  oobbttíížžnnéé  ssiittuuaaccii??  NNeevvííttee  jjaakk  jjii  řřeeššiitt??  

PPoommůůžžeemmee  VVáámm  vv  ookkoollíí  LLiibbeerrccee,,  JJaabblloonnccee  nn..  NN..  aa  ČČeesskkéé  LLííppyy  
Všechny služby jsou anonymní a bezplatné!!! 

Ozvěte se terénním pracovníkům (stačí prozvonit, zavoláme zpět), domluvíme se na osobní 
na osobní schůzce a přijedeme do okolí Vašeho bydliště  

NNaabbíízzíímmee  
 ppoommoocc  ppřřii  hhlleeddáánníí  bbyyddlleenníí 
 ppoommoocc  ppřřii  hhlleeddáánníí  zzaamměěssttnnáánníí,,  vvyyttvvoořřeenníí  žžiivvoottooppiissuu 
 ppoommoocc  ss  řřeeššeenníímm  ddlluuhhůů  aa  eexxeekkuuccíí,,  zzáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee  oo  iinnssoollvveennccii 
 ppoorraaddeennssttvvíí  oohhlleeddnněě  ssoocciiáállnníícchh  ddáávveekk,,  ddoopprroovvoodd  nnaa  úúřřaaddyy 
 ppoommoocc  vv  jjaakkéékkoolliivv  žžiivvoottnníí  nneebboo  nnaallééhhaavvéé  kkrriizzii 
 iinnddiivviidduuáállnníí  ppoorraaddeennssttvvíí  aa  zzpprroossttřřeeddkkoovváánníí  ooddbboorrnnéé  ppoommooccii 

        wwwwww..mmoossttkknnaaddeejjii..eeuu  
TTeell::  LLBB::  772255445577225588,,  JJBB::  772255445577225599,,ČČLL::772255445577225577  

ee--mmaaiill::  iipp11..LLiibbeerreecc@@sseezznnaamm..cczz,,  iipp11..JJaabblloonneecc@@sseezznnaamm..cczz,,  iipp11..CCLL@@sseezznnaamm..cczz,,    
 

Financováno z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ 
realizovaný podle rozhodnutí č. OLP/1652/2010 
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KINO – dUBEN 2013
HOdKOVIcE NAd MOHELKOU

Pátek 5. dubna v 19 hodin
ARTHUR A MINIMOJOVÉ
Animovaná podívaná pro malé i velké diváky. Malý Arthur hledá po-
moc v říši skřítků. Film Francie/USA v českém znění. Délka 103 minut. 
Vstupné 50 Kč. 

Pátek 12. dubna v 19 hodin
ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA
Pokračování příběhu o malém Arthurovi. Dnes se vydává hledat do říše 
Minimojů princeznu. Francouzský fi lm v českém znění. Délka 93 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Pátek 19. dubna v 19 hodin
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Filmová adaptace románu Charlese Dickense. Jedenáctiletý sirotek Pip vy-
růstá u své přísné sestry, dokud se na něj neusměje štěstí… USA/Velká Bri-
tánie. Premiéra 24. 1. 2013. Délka 128 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 26. dubna v 19 hodin
PAST NA ŽRALOKA
Malý rybí kluk Panki prožívá svá dobrodružství na korálovém útesu, 
kterému vládne nemilosrdný žralok. Film USA/Korea v českém znění. 
Délka 77 minut. Vstupné 50 Kč.

NA KVĚTEN 2013 PŘIPRAVUJEME
KRÁLOVSKÝ VÍKEND, KUNG - FU - PANDA 2, MŮJ PES KILLER, 

CROODSOVI (ÚTERÝ 21. 5.), KOCOUR V BOTÁCH 

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

Fotografi e z fi lmu NADĚJNÉ VYHLÍDKY.
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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.

ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013
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Několik slov k problematice soužití psů a lidí

V každém psím plemeni existují individuální rozdíly a najdou se jedinci 
ne zcela typických vlastností. Velkou roli v chování psa hrají dědičné 
dispozice, prostředí, ve kterém zvíře vyrůstá, výchova. Navíc každý pes 
je zvíře a podle toho se chová.

O žádném psu žádného plemene ne-
lze 100% říci, že by nikdy nezaútočil. Jde 
ovšem o to, jaká je pravděpodobnost, že 
opravdu dojde ke zranění člověka nebo ji-
ného psa. Aby pes napadl člověka, nebo ji-
ného psa musí být obvykle ve hře všechny 
(nebo většina) těchto faktorů:

1)  Pes atypických vlastností – nedůvěřivý, 
nebo vysloveně agresivní vůči lidem 
nebo jiným zvířatům.

2) Nevhodná výchova psa.

3)  Nezodpovědný majitel, který buď ne-
vidí, nebo nechce vidět varovné pří-
znaky v chování svého psa.

4)  Majitel natolik nezodpovědný, že svého 
psa nezabezpečí přiměřeně jeho vlast-
nostem.

5)  Majitel, který zapomíná, že pes je zvíře 
a ne člověk.

Mezi psy se najdou i jedinci, kteří jsou 
více-či méně nedůvěřivý vůči lidem nebo 
i zvířatům. I takový pes nemusí být nebez-
pečný svému okolí, je-li si majitel vědom 
jeho vlastností a přiměřeně tomu psa za-
bezpečí. Největší škody napáchají majitelé, 
kteří nerozumí svým psům, polidšťují je, 

nedokáží „ přečíst“ gesta a chování svého 
psa.

Většina případů, kdy majitel tvrdí, že 
pes se choval normálně a najednou bez va-
rování a důvodu zaútočil, je právě násled-
kem někdy až slepoty a hluchoty k před-
chozímu chování psa.

Proto by se měl každý chovatel psa za-
myslet nad tím, jestli svého „mazlíka“ zná 
a má natolik zabezpečeného, aby svým 
chování neohrožoval a neobtěžoval své 
okolí. 

V současné době se množí 
v Hodkovicích nad Mohelkou útoky psů 
na ostatní psy a i na lidi. Chovatelé by si 
měli uvědomit, že je v platnosti Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2011 o zabezpečení 
veřejného pořádku a čistoty a o stanovení 
pravidel pohybu psů na veřejném pro-
stranství Města Hodkovice nad Mohelkou, 
ve které jsou uvedeny pravidla pro pohyb 
psů i následná sankce za jejich porušení. 

V Čl. 5 této vyhlášky je napsáno FYZICKÁ 
OSOBA, KTERÁ VEDE NEBO DOPROVÁZÍ 
PSA NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 
V INTRAVILÁNU MĚSTA, JE POVINNA 
MÍT PSA NA VODÍTKU, MÍT HO POD 
NEUSTÁLÝM DOHLEDEM, KONTROLOU 
A PŘÍMÝM VLIVEM.
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Pavel Štork 

Mobil: 608 346 903
www.bazardetskychkol.cz

www.kolobezkyliberecko.cz
www.3cprokola.cz

 

Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká č. 16

Koloběžky Kostka
– prodej i půjčovna 
– kvalitní české koloběžky pro dospělé
– velký výběr u autorizovaného prodejce

Bazar dětských kol 
– výkup i prodej
– všechna kola prochází odborným servisem

Nová kola
– prodej pro dospělé i děti 
– kvalitní kola fa Dema 
– dva garanční servisy zdarma

cykloservis 
– servis všech kol 
– k vyzvednutí max. do týdne

Nákup na splátky - od 3000 Kč

Nový e-shop a webové stránky

 Otevírací doba
Po: -----------
Út: 14:00 – 18:00
St: 10:00 – 18:00
Čt: 14:00 – 18:00 
Pá: 14:00 – 18:00
So:   09:00 – 11:00
Ne: ------------

Po telefonické domluvě lze i jinak.

V sezóně většinou otevírací doba 
včetně pondělí a dopoledne.
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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

PROdEJcI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou
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Kam v dubnu za kulturou v regionu
dEN čAS NáZEV MíSTO 

KONáNí
cHARAKTERISTIKA POŘAdATEL

5. 4. 20.00 Buty Eurocentrum Koncert. Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

8. – 10. 4. 17.30 
a 20.00

Filmový festival 
Jeden svět 2013 
– Jablonec nad 

Nisou

Klub Na 
Rampě

Program a informace 
o jednotlivých promítá-
ních najdete na webu 
klubu. 

Klub Na Ram-
pě, Jablonec 
nad Nisou

11. 4. 19.00 Kleopatra Tour 
2013

Tipsport  
arena Liberec

Jeden z nejoblíbeněj-
ších českých muzikálů 
se na svém turné 
zastaví i v Liberci. 
Předprodej vstupenek 
zajišťuje Ticketpro.

Sport park 
Liberec

14. 4. 15.00 Krkonošské 
pohádky

Divadlo  
F. X. Šaldy

Pohádka ze známého 
večerníčku

Divadlo F. X. 
Šaldy

17. 4. 20.00 Na stojáka Klub Vlak Další pokračování 
oblíbené show z te-
levizních obrazovek. 
Tentokrát se představí 
Lukáš Pavlásek, Pepa 
Polášek a Richard 
Nedvěd.

Klub Vlak 
Liberec

20. 4. Celý 
den

den Země ZOO Liberec Tradiční oslavy Dne 
Země spojené s nej-
různějšími environ-
mentálními aktivitami 
a křtinami zajímavého 
zvířete.

ZOO Liberec

20. 4. 20.00 Monkey Busi-
ness

Eurocentrum Turné k albu Happi-
ness of Post modern 
Age. 

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

21. 4. 17.00 Loupežníci  
a zvířátka

Klub  
Na Rampě

Pohádku pro děti 
od čtyř let zahraje 
jablonecký loutkářský 
soubor Vozichet. 

Klub Na Ram-
pě, Jablonec 
nad Nisou
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Přehled akcí je sestaven z dostupných zdrojů, více informací naleznete na www.liberecky-kraj.cz 
nebo www.evstupenka.cz. Změna programu vyhrazena!

dEN čAS NáZEV MíSTO 
KONáNí

cHARAKTERISTIKA POŘAdATEL

24. 4. 19.00 Tramvaj do 
stanice touha

Divadlo F. X. 
Šaldy

Slavné drama, konec 
v 21.30

Divadlo F. X. 
Šaldy

27. 4. 10.00 Labutí jezírko Naivní  
divadlo 
Liberec

Na motivy věhlasného 
pohádkového baletu 
Petra Iljiče Čajkovské-
ho (1840-93) Labutí 
jezero připravilo 
Naivní divadlo loutko-
vou hudební komedii 
Labutí jezírko.

Naivní divadlo 
Liberec

27. 4. od 9.00 Velká cena K-9 
o pohár Městské 
policie Liberec

Kynologický 
klub Liberec 

Pavlovice

Jedná se o obra-
nářskou soutěž pro 
příslušníky všech 
ozbrojených složek, ale 
i členy kynologických 
klubů, která má za 
úkol prověřit připrave-
nost služebních psů do 
služby. Všechny cviky 
jsou připraveny tak, 
aby simulovaly situace, 
se kterými se psovod 
a jeho služební pes 
může setkat v praxi při 
zákroku proti pacha-
teli. 

Kynologický 
klub Libe-
rec, Městská 
policie Liberec, 
Vazební vězni-
ce Liberec, Věz-
nice Rýnovice, 
Veterinární 
základna AČR 
Chotyně a Pu-
rina Pro Plan

27. 4. 10.00 
až

13.00

čarodějnice 
mýma očima 

a rukama

Oblastní  
galerie 
Liberec

Sobotní čarodějnická 
víkendová dílna pro 
děti a jejich rodiče. 

Oblastní gale-
rie Liberec

28. 4. 11.00 čert a Káča Vratislavice 
101010

Pohádka pro děti Divadlo DUHA 
Polná

30. 4. od 
17.00

čáry u arény horní  
parkoviště 
Tipsport 
areny

Lampionový průvod, 
soutěže pro děti, ohňo-
stroj a spousta dalších 
lákavých aktivit. 

Sport park 
Liberec



16 Kulturní kalendář

pořádá

Tajný výlet
pro rodiny s dětmi 

Kdy: v sobotu 13. dubna 2013.
Sejdeme se: v 8.45 hodin na vlakovém nádraží v Hodkovicích nad Mohelkou.

Co vás čeká:
   – příjemná procházka plná soutěží a her
   – na závěr malé překvapení pro děti
   – na konci možnost zakoupení občerstvení 

Co s sebou: dobrou náladu, svačinu, pití, jízdné si hradí každý účastník sám.

Výlet je dostupný i pro maminky s kočárky.

Z výletu se zpět do Hodkovic dopravíme vlakem (cca v 15  nebo 17 hodin).

Těšíme se na Vaši účast. Tým RK Motýlek   Kontakt 737 303 722
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Na letní prázdniny připravujeme  

příměstské tábory

19. 8. – 23. 8. 2013 PESTRÝ PRÁZDNINOVÝ TÝDEN

26. 8. – 30. 8. 2013 HAVAJSKÉ LÉTO
Harmonogram dne:  08:00 – 08:30 příchod

 08:30 – 16:00 denní program, včetně oběda

 16:00 – 16:30 odchod

Tábor je určen pro děti od 6-ti do 14-ti let. Max. 18 dětí.

Cena: 1000 Kč 
(Cena zahrnuje oběd, dopol. a odpol.svačinu, pitný režim, plánované aktivity. 

V případě přihlášení na oba týdny cena 950 Kč/týden)

Přihlášky: do 31. 5. 2012, se zaplacením zálohy 250 Kč

Informace a přihlášky: Hana Kaštovská, tel.737 303 722

Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.cz
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Frýdlant v čechách
Havlíčkovo nám. 304 
464 01, Frýdlant v Čechách 
Liberecký kraj 
E-mail: obcanskaporadna.lbc@volny.cz 
Mobil: 775 077 234 
Nutné se objednat. 
Pro neobjednané otevřeno každý čtvrtek 
od 15:00 do 17:45 hodin.

Jablonec nad Nisou
Spolkový dům, ul. Floriánové 
466 01, Jablonec nad Nisou
Liberecký kraj
E-mail: obcanskaporadna.lbc@volny.cz 
Telefon: 485 152 070 
Nutné se objednat.
Pro neobjednané otevřeno každé pondělí 
od 10:00 do 14:00 hodin.

Liberec 10 -Františkov
Švermova 32
460 10, Liberec 10 – Františkov
Liberecký kraj
E-mail: obcanskaporadna.lbc@volny.cz
Telefon: 485 152 070
Web: www.d-os.net
Nutné se objednat.
Pro neobjednané otevřeno každou středu 
od 14:00 do 19:00 hodin.

SEZNAM BEZPLATNýcH
OBčANSKýcH PORAdEN 

V LIBEREcKÉM KRAJI

Restaurace 
Na Koupališti

  Otevřeno každý den od 11:00 
hodin. 

  Vaříme každý den hotová jídla 
od 65 Kč. 

  Možnost rozvozu obědů.

19. 4., 20. 4. a 21. 4. 2013 

VEPŘOVÉ HOdY

20. 04. 2013 

Taneční zábava (salónek)

Na květen připravujeme:
Sobota 18. 05. 2013 

Májová retrodiskotéka

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Personál restaurace Na Koupališti

Policie 
Hodkovice nad Mohelkou

Informace pro občany:
Nebuďte laxní a  neteční ke svému okolí. 
V případě, že zjistíte podezřelé jednání, ob-
raťte se na linku 158. K dispozici je pro vás 
také telefonní číslo přímo na obvodní oddě-
lení: 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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Prodej slepiček

drůbež červený Hrádek, fi rma 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!

Stáří slepiček: 16 – 18 týdnů.
cena:  159 – 170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks.

Prodeje se uskuteční v úterý 30. dubna 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) 
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Samoobsluha potravin a večerka 
na sídlišti Podlesí č. p. 561

Nabízí všem svým zákazníkům
– služby v nově otevřených a větších prostorách
– bohatý sortiment nabízeného zboží
– otevřeno je sedm dní v týdnu od 7 hod. do 20 hod.
– každý měsíc máme akci na vybrané druhy zboží a jejich slevy

Doufáme, že se stanete i Vy našimi pravidelnými zákazníky. 
Navštivte naši prodejnu! Rádi Vás přivítáme!

Th iep Tran Quoc, Pražská 45/1a, Liberec
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PROGRAM AKCÍ

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

www.� psportarena.cz

Přijďte se bavit do 
Tipsport areny v Liberci!DUBEN 2013

LIBERECKÉ
VŠEHO TRHY
Od března se na centrální parkoviště u Tipsport areny opět vrací
oblíbené bleší trhy. Až do listopadu zde budou probíhat 2x měsíčně.

13. a 27. 4. / 6.00 - 11.00 hod.

11. 4. / 19.00 hod.KLEOPATRA TOUR 2013 
Neobyčejný příběh ženy, která vládla Egyptu, zpracovaný jako původní
český muzikál. V hlavních rolích Kamila Nývltová a Josef Vojtek.

DÁLE VÁS ČEKÁ 

20. 6. / 19.00 hod.MICHAL DAVID
A LUCIE VONDRÁČKOVÁ
Michal David se představí na společném koncertu s Lucií
Vondráčkovou, pro kterou jde o vůbec první turné v její kariéře.

30. 4.ČÁRY U ARÉNY 2013 
Přijďte oslavit poslední dubnový den k Tipsport areně. Čekají Vás
soutěže a atrakce pro dě� , 3m vatra s čarodějnicí i živá hudba.

28. 6. / 19.00 hod.DIVOKEJ BILL 15 TOUR
Po dvouleté pauze se úvalská kapela vrací do českých měst. Na open-
air koncertu na centrálním parkoviš�  zazní i písně z nového alba.
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M + P stravování
Naše fi rma M + P v provozovně Starý dub vaří a rozváží obědy 

do fi rem, domů s pečovatelskou službou apod.

 Ö Tuto službu zajišťujeme v současné době i pro dům s pečovatelskou službou a pro sou-
kromé osoby v Hodkovicích nad Mohelkou.

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

 Ö cena oběda je 60 Kč a to včetně dovozu.

 Ö Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

 
Máte-li o naše služby zájem, informujte se na 

tel. čísle 485 147 088 nebo na adrese:

Miloslav Marek
M + P stravování

Smržov 64
463 43 Český Dub
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Pro chytré hlavy...

3 8 2 7 5 4

3 2

8 2 1

5 4 2

5 6

9 6 3

5 8 1

5 7

6 3 1 8 2 5

Puzzle 7 (Hard, difficulty rating 0.68)

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

1 7

8 9 4

2 3 5 9 6

9 1 5 6

7 2 5

4 8 9 7

1 9 8 7 5

8 6 4

2 1

Puzzle 5 (Medium, difficulty rating 0.50)

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

Střední obtížnost Těžší obtížnost
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Pověsti z Hodkovic
Pokračování z minulého čísla – 5. závěrečná část

O nehodách

Pověst vypráví, že sedlák, který jel s koň-
ským potahem z Hodkovic do Petrašovic 
měl velice těžký náklad. Na Převahách, pro 
ty, kteří to nevědí, kde to je, tak připomenu, 
že se jedná o silnici k Petrašovicím, kde do-
chází ke klesání – stojí tam nyní tzv. morový 
sloup a tady se začal vůz rozjíždět stále rych-
leji a vyvrcholilo to karambolem v polovině 
prudkého klesání cesty nad Petrašovicemi. 
Vůz se převrhl, spadl dolů strání a sedlák 
zahynul. Jeho duch prý nyní v noci varuje 
rychle jedoucí řidiče do Petrašovic před mož-
ným nebezpečím prudkého klesání cesty do 

vesnice. Druhá varianta této pověsti hovoří, 
že při snížení tohoto kopce na kole zahynul 
občan Petrašovic (prý učitel). Duch některého 
z nich nyní varuje na Převahách řidiče před 
rychlou jízdou. Já tady nikdy ale žádného du-
cha neviděl. Při cestě z Vrchoviny do Hodkovic 
se stala obdobná nehoda. V zátoči silnice před 
sjezdem jsou po levé straně dva zajímavé his-
torické kameny. Krátce po zřízení této silnice 
r. 1840 jel zde kopcem dolů jistý Ferd. Dittrich 
se svým vnukem Ferd. Wildem. Tenkrát měly 
vozy pouze zadní brzdu. Při jízdě s prudkého 
kopce vkládali pod přední kolo dřevěnou za-
rážku, nazývanou pantofel. Dittrich zapomněl 
vložit pantofel pod kolo a vůz se dal do rychlé 
jízdy. Pantofel, uvázaný na řetězu a sem tam 
létající těžce zranil chlapce na noze a starého 
Dittricha na hlavě. Oba si potom dlouho se 
svým zraněním poleželi. Po svém uzdravení 
dal Dittrich na místě nehody postavit kámen 
s vytesaným pantoflem jako upozornění voz-
kům. Druhý kámen s vytesaným kolem na 
jedné straně a se třemi kříži na druhé je tzv. 
smírčí kříž, který má souvislost s nedalekým 
popravištěm.

Duch zamilovaného myslivce

V dnes již neexistujícím Horském mlýnu 
žil ovdovělý mlynář se svojí krásnou dcerou. Za 
dívkou běhalo mnoho mládenců až z dalekých 
vesnic, ale ona si již dávno vybrala. Zamilovala 
se do hezkého a chytrého myslivce, který žil 
v myslivně nad Záskalím na úpatí kopce 
Javorníka. Mlynářova dcera tam za ním ně-
kolikrát týdně chodila, otci to vcelku nevadilo, 
mládenec se mu zdál pracovitý a hodný a tako-
vého muže si pro dceru představoval. Jednoho 
dne však přijel do mlýna bohatý jeřmanický 
rychtář a požádal mlynáře o ruku jeho dcery. 
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Dokončení článku na straně 24

Ten nejdříve váhal, ale když na dubový stůl 
spadl měšec se zlaťáky, přikývl a osud zami-
lovaných byl zpečetěn. Svatba měla být hned 
za dva dny. Rychtář vzhledem nevzhledný 
si tak chtěl pojistit dceru mlynáře, bál se, že 
by si to mohl mlynář rozmyslet. Večer před 
svatbou seděl smutný myslivec se svojí milou 
u Mohelky pod mlýnem. Mlynář navrhoval 
dívce, aby utekla z domova, ale dívka se bála 
otce. Náhle se rozhrnulo křoví a před nimi 
stál rychtář a křičel: „ Koukej vypadnout od 
mé nevěsty ty nuzáku, ať tě v její společnosti 
již nikdy neuvidím, jinak na tebe pošlu psy!“. 
Mladík se neovládl, vytáhnul tesák, který no-
sili všichni myslivci, a probodl jím rychtáře. 
Jeřmanický rychtář se popadl za břicho, po-
koušel se z něho vytáhnout ostrou ocel, to se 
ale mu nepovedlo a spadl do Mohelky, která ho 
odnesla pryč z tohoto kraje. Vystrašená dívka 
utekla, dlouho ji hledali, až ji našli také uto-
penou. Myslivec se ze žalu a strachu z trestu 
ve své myslivně zastřelil. Byl pochován přímo 
u myslivny v lese.  Myslivcův duch se promě-
nil v sýčka, který v lesích nad Záskalím dodnes 
tajemně houká. Vypráví se, že jeho úkolem je 
vyvádět z lesů zbloudilé lidi. Jeho duše prý na-
jde pokoje, až osvobodí tisícího člověka, který 
v noci zabloudí v lesích. To se mu asi jen tak 
nepodaří, protože v lesích nad Záskalím zase 
tak mnoho lidí v noci nechodí. 

Tuto pověst jsem slyšel vyprávět i v ma-
linko jiné variantě, která se lišila jenom v po-
stavě mládence. Podle této druhé pověsti se 
jednalo o tovaryše, který chodil za dcerou mly-
náře, rychtáře neprobodl, ale uškrtil. Zahynul 
prý při sjezdu na lyžích z Javorníka, narazil do 
stromu. Byl také pochován v lese a jeho duch 
se změnil v sýčka se stejným osudem.

U tří svatých

V Liberecké ulici, na rohu ulice J. A. 
Komenského, stojí nejcennější umělecké ka-
menné dílo našeho města, sousoší U Tří sva-
tých (objevuje se i označení sousoší Víry nebo 
sousoší Tří světců). Nad šestnácti schody se 
tyčí do výše pískovcový kříž s Kristem, u je-
hož nohou klečí sv. Luitgarda (Luitgarda 
byla řeholnice, cisterciačka, velká ctitelka 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, měla tajemná 
vidění, dar léčit, v r. 1235 oslepla, v modlitbě 
se jí zjevil Kristus na kříži, s jednou rukou 
uvolněnou, kterou ji objal.). Po obou stranách 
jsou stojící postavy světců. Na krajních pod-
stavcích se nacházejí  postavy sv. Jana a sv. 
Pavla s meči. Plastika sv. Jana se nachází na-
levo, je oděn do jednoduchého roucha s bohatě 
nařaseným pláštěm. Pravou ruku má mírně 
upaženou, nesoucí záhyby pláště. V levé ruce 
drží dochovaný kamenný jílec meče. Napravo 
se nachází plastika  sv. Pavla. Světec je oděn 
do dlouhého splývavého pláště, mírně na-
řaseného. Pravou rukou vedenou přes prsa 
drží jílec meče nacházející se při levém boku. 
Pravou ruku má přes prsa nad jílcem meče. 
Tito původně římští vojáci a prvomučedníci 
jsou zpodobňováni jako rytíři – ochránci víry 
a zároveň jako patroni proti blesku.  Na střed-
ním soklu se nachází centrální výjev, který 
zpodobňuje na vysokých oblacích umístěnou 
ženskou postavu bez svatozáře ve splývavém 
rouchu s rouškou přes oči (naznačena slepota), 
jež  pravou rukou přidržuje kříž s korpusem 
Krista, pod nímž se nachází církevní budova 
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(pravděpodobně odkaz na klášter) s božím 
okem. Sousoší pochází z roku 1750, z doby, 
kdy celý kraj pod Ještědem byl majetkem cis-
terciáckého ženského kláštera ve Vídni. Jeho 
zbožná představená Regina se rozhodla, že 
ve třech největších obcích svého panství dá 
zhotovit sousoší se sv. Luitgardou, která byla 
též světicí tohoto řádu. Jedná se tedy o tři 
identická sousoší, která se nacházejí v Osečné, 
Hodkovicích nad Mohelkou a Českém Dubu, 
všechny tyto tři lokality patřily klášteru od 
poloviny 17. století až do roku 1838. Sousoší 
pocházejí z dílny sochaře Matyáše Brauna. Že 
se jedná o dílo vysoké umělecké hodnoty, tak 
to dosvědčuje i ta skutečnost, že M. Braun, 
umělec rakouského původu, se zapsal do dějin 
umění svými díly, které zdobí chrámy, zámky 
i exteriéry v mnoha zemích a v hojném počtu 
i u nás. Stačí jmenovat jeho sochy na Karlově 
mostě v Praze nebo sochařskou výzdobu are-
álu v Kuksu. Jestliže tedy i my v Hodkovicích n. 
M. máme dílo tohoto význačného umělce, pak 
je to pro naše město opravdová čest.

Podle pověsti byla představená ženského 
kláštera starostlivá a spravedlivá. Měla zájem 
na upevnění víry a zdraví poddaných a na 
ochraně obcí před požáry, které mohl způsobit 
úder blesku. Podle tohoto záměru došlo i k vý-
běru světců na sousoší. Aby v největších ob-
cích jejího panství, tedy v Hodkovicích, Osečné 
a Č. Dubu, bylo dosaženo stejného stupně 
ochrany poddaných, nechala vytvořit pro tyto 
obce stejná sousoší.

Uvádět prameny znění těchto pověstí by 
bylo velice obtížné, protože jich bylo hodně. 
Nejvíc jsem čerpal z vyprávění svého dědečka 
Václava Zajíčka (1890 – 1968), dále z pře-
kladů německých pramenů od pana Ladislava 
Tomeše  a z knih  Báje a pověsti z Čech a Moravy – 
Liberecko od Vl. Hulpacha a z knihy Vyprávění 
o strašidlech, přízracích a podivných úka-
zech nejsevernějších Čech od Marka Řeháčka. 
Použití fotografií je se svolením p. J. Fialy.

Sepsal: Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic


