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Městské kulturní středisko Hodkovice nad Mohelkou
srdečně zve na koncert zpěvačky

  

Předprodej vstupenek od 7. října v Městské knihovně

 Slovo  
redakční rady

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Jubilanti
červenec  

a srpen 2013

Pavel Paprstka,

Michal Kučmáš,

Ing. Ladislav Košek,

Mgr. Jan Staněk,

Stanislav Lukášek,

Ingeborg Laurinová,

Karel Šidlichovský,

Marie Nýčová,

Margita Rozkovcová,

Růžena Čermáková,

Jarmila Gänsová,

Václav Škoda

Vážení čtenáři,
konečně jsme se všichni dočkali letních dnů 
a jsou před námi vysněné prázdniny a dovo-
lené. V tomto čísle najdete nejen kulturní tipy, 
ale i možnosti výletů a zároveň pozvánky na 
podzim. Největší událostí určitě budou Hod-
kovické slavnosti, letos připadnou na 21. září 
a všichni jste srdečně zváni.

Pohodové léto a dostatek odpočinku
Za kolektiv redakční rady přeje

Naďa Burianová.

Rodné krajině

Tam v rodné krajině se tyčí v modrošeru
pásmo Ještědského hřebene

a v dálce rozprostřené
v úrodných rovinách tam

v srpnovém jasu vlní se lány obilí
a vůně lesů s nimi

k obzorům se klene.
Tam motýli přilétají k ránům,

kde louky rozkvétají tiše
tam česká řeč trylkami skřivanů

vyzvání naděje víry a lásky
po celé krajině píše.

A v podzimu, v zapadání
tam zoraných polích

se leskne a visí
zemdlený slunce třpyt

Ach tam jenom tam navždycky být

Marie Polívková (2001)

Marty Kubišové
15. listopadu 2013  

od 19.00 hodin 

Kulturní dům  
Hodkovice nad Mohelkou

Cena vstupenek 380 Kč

Z obsahu obrazem
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Výlet dětí Mateřské školy do Českého ráje Návštěva Königsbrunnu
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Starosta města informuje
1) Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás touto ces-
tou informovat o připravované opravě havarijní-
ho stavu povrchu našeho náměstí kolem kašny. 

Oprava a úpravy by měly proběhnout od čer-
vence cca do poloviny září tak, aby „Hodkovické 
slavnosti“ už byly na nové ploše. Při opravě bude 
provedeno vydláždění kolem kašny v kruhu 2,5 
m. Opraveny budou obruby u stromů a bude 
vybudováno nové přípojné místo NN pro odběr 
el.  energie  při pořádání různých akcí na ná-
městí. Mimo hlavního rozvaděče budou ostat-
ní přípojná místa řešena dvěma až třemi kusy 
podzemních rozvaděčů, tak aby tyto rozvody 
nenarušovaly historický ráz našeho náměstí. 
Bude přepojen i odběr el. energie pro obsluhu 
kašny. Na závěr bude provedeno položení nové-
ho asfaltobetonového povrchu na zbývající ploše 
náměstí a rovněž bude provedena celková oprava 
povrchu komunikace kolem prodejny s průmys-
lovým zbožím. Předem se omlouváme za stížené 
užívání náměstí po dobu oprav.

2) Na základě pozvání starosty našeho družeb-
ního města se ve dnech 14. a 15. června 2013 
uskutečnila návštěva Königsbrunnu.

Návštěva  se konala u příležitosti slavnostního 
otevření víceúčelového komplexu nazvaného 
„Generační park Königsbrunn“ a zúčastnili se jí 
spolu se mnou moje manželka a tajemník měst-
ského úřadu Ing. Jiří Kovačič. 

Při slavnostním otevření byl hlavně kladen 
důraz na to, k jakému účelu toto zařízení bude 
sloužit. Jedná se o projekt, který spojuje a umož-
ňuje soužití občanů různých věkových kategorii 
i různých národností. V Königsbrunnu žije při-
bližně 80 národnostních menšin. Tento komplex 
slouží k bydlení v bytových jednotkách o veli-
kosti  přibližně 1+1 a 1+2 . Součásti této stavby 
je mateřská škola, knihovna, společná prádelna 
spojena s malým fitcentrem, apartmán pro uby-
tování návštěv, které přijedou navštívit své pří-
buzné nebo své kamarády. Mezi objekty je vybu-

dováno krásné atrium sloužící pro volnočasové 
aktivity dětí a pro relaxaci občanů užívajících 
služeb tohoto komplexu.

Pro informaci ještě uvádím, že město Kö-
nigsbrunn má celkem cca 28 000 trvale žijících 
obyvatel a přibližně 7 000 lidí zde žije přechod-
ně, a to především z toho důvodu, že zde mají za-
městnání nebo zde studují. Protože se nejednalo 
o mou první návštěvu tohoto města, mohl jsem 
porovnávat, jak se Königsbrunn rozvíjí, a to jak 
průmyslově, tak i po stránce bydlení. Rovněž je 
zde více základních a středních škol, rozvíjejí se 
obchody a další služby pro občany. Pro relaxaci 
je zde více tělocvičen, sportovní haly a řada ven-
kovních sportovních ploch, a to jak pro amatér-
ské sportování, tak pro organizovaný sport.

Závěrem této informace si dovolím ještě 
jednou poděkovat panu starostovi Frölichovi za 
pozvání k návštěvě města Königsbrunn a popřát 
mu mnoho sil do další práce a dosažení dalších 
krásných úspěchů při rozvoji města.

Antonín Samek, starosta města        

Tři kroky pro město Hodkovice
Aktuálně z průběhu projektu 3K

Máme za sebou půl roku velmi intenzivní práce na projektu Tři kroky pro město Hodkovice. 
V současné době je připraven ke schválení Strategický rozvojový plán a já bych touto cestou 
chtěla poděkovat všem aktivním spoluobčanům a zastupitelům města za jejich námět, názory 
a pomoc při zpracování tohoto rozvojového dokumentu. Tento dokument a na něj navazující 
tzv. akční plány pro jednotlivá rozpočtová období se stanou velmi důležitou součástí pro 
plánování dalšího rozvoje a zvelebování města. Součástí tohoto vydání Kulturního kalendáře 
je krátká informace o  uskutečněném dotazníkovém šetření, celou zprávu najdete na  
www. hodkovicenm.cz  Tři kroky pro město Hodkovice  Příprava a  zpracování 
strategického plánu rozvoje  Výsledky dotazníkového šetření.

Rada města schválila návrh realizačního týmu projektu, na zveřejňování uskutečněných 
plateb a proplacených faktur za dodávky zboží a služeb s hodnotou nad 20.000 Kč vč. DPH. 
S účinností od 1.6.2013 bude vždy za jeden měsíc zpětně  zpracována tabulka a zveřej-
něna na webu města www.hodkovicenm.cz/samosprava/rozpočet. Je to další jednoduchý 
a vstřícný krok směrem k veřejnosti a informování o hospodaření města. Pro Vaši informaci 
bych chtěla ještě uvést, že Krajský úřad Libereckého kraje spustil na svých webových strán-
kách aplikaci “Rozklikávací rozpočet“, kde je možné sledovat hospodaření na krajské úrovni. 
Věřím, že jednou  dokážeme  tuto službu nabídnou  i Vám, občanům města Hodkovice nad 
Mohelkou.

Začátkem prázdnin také spustíme SMS informační systém. Pokud jste tedy ještě nezaregist-
rovali své telefonní číslo, můžete tak učinit na podatelně městského úřadu, nebo na e-mailu 
jana.mizerova@hodkovicenm.cz, nebo irena.libalova@seznam.cz. Stejným postupem můžete 
zaregistrovat také svůj e-mail a dostávat informace elektronickou poštou.

Poslední dnešní informace nemá přímou souvislost s projektem, jedná se o elektronickou 
aukci nákupu energií pro občany a podnikatele. V pátek 28. 6. 2013 skončil sběr podkladů od 
všech zájemců, nyní společnost E-centre všechna data zpracuje a připraví podklady pro aukci, 
která se uskuteční pravděpodobně ve čtvrtek 25. 7. 2013 a bude možné ji sledovat online na  
www.ecentre.cz. Informace o aukci najdete v aktualitách na webu města.

Přeji Vám všem mnoho krásných letních dnů a těším se na setkání s Vámi.
Markéta Khauerová-místostarostka
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Městský úřad informuje

Informace z 3. zasedání zastupitelstva města 15. 05. 2013
-  Zastupitelstvo města schvaluje žádost o koupi pozemku města p. č. 2721 (lesní pozemek) o výměře 

1.189 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou za cenu 100 Kč za 1 m2 plus náklady spojené s prodejem. 
Žádost předložil Ing. J. J., bytem Českodubská č. p. 733, Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města schvaluje žádost o prodej části pozemku p. č. 20 (ostatní plocha) o celkové vý-
měře 1.992 m2  v majetku žadatele. Žádost podal vlastník pozemku pan V. H. bytem Bílá č. p. 81, Český 
Dub. Důvodem žádosti je využívání části pozemku p. č. 20 jako komunikace. Zastupitelstvo města 
schvaluje odkoupení pozemku p. č. 20/2 (ostatní plocha) o výměře 183 m2 za navrženou cenu 70 Kč 
za 1 m2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 11010-000587  
C-06804/2-1-057 NIUMT-88 BSC LITKB PDOK LIJAR HDPE záloha, kterou předložila společnost Te-
lefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Praha, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336 zastoupená na 
základě udělené plné moci paní Blanku Vývarovou, bytem Vinařská 739/14, Ústí nad Labem, IČ: 
60222077. Jednorázová fi nanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 
52.472 Kč včetně DPH.

-  Zastupitelstvo města schvaluje žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-
12-4008747, kterou předložila společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ: 
24729035 zastoupená na základě udělené plné moci panem Antonínem Hiklem, Elektro-Stams, bytem 
Lučany nad Nisou 721, IČ: 459 90 921. Jednorázová fi nanční náhrada za zřízení věcného břemene se 
smluvně sjednává ve výši 5.000 Kč včetně DPH.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene číslo 1004C13/41, kterou předložila na žádost města Česká republika - Státní pozemkový 
úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, který zastupuje Ing. Bohuslav Kabátek, pověřen vedením 
Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj se sídlem Liberec 3, ul. U Nisy 6a, IČ: 01312774. 
Předmětem smlouvy je umístění stavby KČOV v Jílovém. Dotčena bude nemovitost v majetku České 
republiky, se kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad Praha, a to pozemek p. č. 326/1 
(orná půda) v k. ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou. Jednorázová fi nanční náhrada za zřízení věcného 
břemene se smluvně sjednává ve výši 60 Kč za běžný metr (rozsah činí 107 m délky) a bude uhrazena 
před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.

-  Zastupitelstvo města schvaluje fi nanční podíl Města Hodkovice nad Mohelkou v rámci žádosti do 
Programu regenerace městské památkové zóny na rok 2013 na pokračování obnovy historické budovy 
radnice do výše 220 tis. Kč.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí podrobnou zprávu o postupu prací na Strategickém plánu roz-
voje města, který je součástí projektu „Tři kroky pro město Hodkovice“. Zastupitelstvo města obdrželo 
ve svých materiálech návrh Strategického plánu rozvoje města.

-  Zastupitelstvo města schvaluje návrh na podání žádosti o dotaci na stavbu nové sportovní haly v Hod-
kovicích nad Mohelkou na Ministerstvo fi nancí. Investice této stavby podle zatím zpracovaného pro-
jektu by neměla být vyšší než 35 mil. Kč včetně DPH.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o podaných žádostech na dotace v průběhu roku 2013, 
a to na MAS Podještědí, na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Liberecký kraj.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o nákladech na likvidaci odpadů ve městě za rok 2012. 
Celkové náklady města činily v roce 2012  2.423.084 Kč.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu města za období leden až duben 2013. 

Celkové příjmy města jsou ve výši 10.820,6 tis. Kč (43%) a celkové výdaje jsou ve výši 12.077 tis. Kč 
(29%). Financování je ve výši 1.813 tis Kč (26%).

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí bod č. 1a a bod č. 2 z předloženého návrhu do zastupitelstva 
města od pana Jaroslava Hurta. Bod č. 1b tohoto návrhu byl předkladatelem stažen.

Informace z 11. zasedání rady města 29. 05. 2013
-  Rada města projednala návrh směrnice Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou ke stanovení 

výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole včetně podmínek splatnosti úplat s plat-
ností od 1. 09. 2013 do 31. 08. 2014. Rada města souhlasí s předloženou směrnicí s tím, že stanovuje 
výši úplaty v čl. 3, odst. 1) na 400 Kč a v čl. 3, odst. 2) na 300 Kč. Ostatní ustanovení směrnice pone-
chává rada města beze změny.

-  Rada města souhlasí s návrhem kupní smlouvy na stavbu „Hodkovice nad Mohelkou – sídliště Podlesí 
– vodovod a kanalizace pro 44 BJ“. Prodávajícím je Město Hodkovice nad Mohelkou a kupujícím Seve-
ročeská vodárenská společnost a.s. se sídlem v Teplicích, IČ 49099469. Předmětem prodeje je vodovod 
v celkové délce 175,14 m a kanalizace v celkové délce 90,94 m. Navržená kupní cena je stanovena 
dohodou ve výši 518.640 Kč. Rada města předkládá věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala nabídku na úpravu věžních hodin na budově radnice v Hodkovicích nad 
Mohelkou. Nabídku podal pan Ivan Šmerda, bytem Radoňovice č. ev. 5, Hodkovice nad Mohelkou, 
IČ 868 09 687. Rada města schvaluje realizaci úpravy podle Varianty č. 1 Zhotovení a montáž nového 
elektrického natahování závaží jdoucího stroje za cenu 35.000 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.

-  Rada města projednala žádost o změnu nájemníka v bytě č. 18. Žádost podala paní S. K. bytem Podlesí 
č.p. 622, Hodkovice nad Mohelkou. Rozhodnutí v této věci odkládá a pověřuje tajemníka předložením 
dalších podkladů.

-  Rada města schvaluje novou Rámcovou dohodu se společností Telefónica Czech Republic a.s. se sídlem 
v Praze, IČ 60193336 na poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Tato 
společnost nabídla městu výhodnější podmínky v rámci sjednocení telefonních služeb pevných linek 
a mobilních telefonů pod jednoho operátora.

-  Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na realizaci Programu regenerace městské památ-
kové zóny na rok 2013 na pokračování obnovy historické budovy radnice.

-  Rada města v pozici výběrové komise jmenované podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, provedla výběrové řízení na dodávku a montáž tukového lapolu v areálu Mateřské 
školy v Hodkovicích nad Mohelkou. Podle provedeného výběrového řízení, jehož průběh a výsledek 
je obsahem samostatného zápisu, bylo rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového 
výběrového řízení.

-  Rada města v pozici výběrové komise jmenované podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, provedla výběrové řízení na zhotovitele opravy terasy Mateřské školy v Hodkovi-
cích nad Mohelkou. Podle provedeného výběrového řízení, jehož průběh a výsledek je obsahem samo-
statného zápisu, bylo rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového výběrového řízení.

-  Rada města souhlasí s žádostí ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou paní Herty Šry-
trové o udělení výjimky v počtu zapsaných dětí ve třídách pro školní rok 2013/2014 na celkových 
109 dětí ve čtyřech třídách z důvodu pokrytí žádostí o umístění dětí do předškolního zařízení. Pro třídu 
1. až 3. se zvyšuje kapacita na 28 dětí ve třídě, pro 4. třídu se zvyšuje kapacita na 25 dětí ve třídě.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 20. 05. 2013 paní Annou Kvapilovou, pracovnicí 
Bytového hospodářství Hodkovice. Stav dluhů se opět snížil a činí ke dni aktualizace 195.335,50 Kč. 
Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

(pokračování na straně 8)
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-  Rada města schvaluje návrh na zveřejňování proplacených plateb městem za stavební práce a do-
dávky zboží a služeb v hodnotě nad 20.000 Kč vč. DPH formou tabulky na internetové stránce města 
jednou měsíčně. Návrh je jedním z dílčích cílů projektu Tři kroky pro město Hodkovice.

-  Rada města projednala požadavek stanovení ceny pozemků ve smyslu Darovací smlouvy 
č. OLP/2631/2012 mezi Libereckým krajem a Městem Hodkovice nad Mohelkou a stanovuje kvalifiko-
vaným odhadem cenu pozemku p. č. 1621/3 (ostatní plocha) o výměře 4 m2 na 50 Kč za 1 m2, celkem 
200 Kč a cenu pozemku p. č. 2142/3 (ostatní plocha) o výměře 3 m2 na 50 Kč za 1 m2, celkem 150 Kč. 
Oba pozemky jsou v k. ú. Hodkovice n. M.

Informace ze 12. zasedání rady města 12. 06. 2013
-  Rada města projednala žádost o změnu nájemníka v bytě č. 18. Žádost podala paní S. K.,  bytem 

Podlesí č. p. 622, Hodkovice nad Mohelkou. Rada města se změnou nájemníka ve smlouvě nesouhla-
sí. Pokud pan R. bydlí v uvedeném bytě sám, navrhuje se směnit tento byt za byt menší. Rada města 
žádá předsedu kontrolního výboru o předložení výsledku kontroly městských bytů podle bodu č. 4 
časového harmonogramu kontrol.

-  Rada města v pozici výběrové komise jmenované podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, provedla výběrové řízení na zhotovitele zakázky Obnova interiéru radnice. Podle 
provedeného výběrového řízení, jehož průběh a výsledek je obsahem samostatného zápisu, výběrová 
komise při hodnocení zjistila, že prázdný rozpočet k doplnění, zaslaný zájemcům o zakázku, obsahuje 
chyby. Na základě této skutečnosti výběrová komise rozhodla o ukončení hodnocení, zrušení tohoto 
zadávacího řízení a vypsání nového výběrového řízení.

-  Rada města v pozici výběrové komise jmenované podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, provedla výběrové řízení na zhotovitele zakázky Oprava terasy mateřské školy. 
Podle provedeného výběrového řízení, jehož průběh a výsledek je obsahem samostatného zápisu, byla 
vybrána společnost Stillo Jablonec s.r.o. se sídlem Skřivánčí 57, Jablonec nad Nisou, IČ 27300439 s vy-
soutěženou cenou ve výši 88,282,80 Kč. Cena je včetně DPH. 

-  Rada města schvaluje zveřejnění výzvy na podání nabídek na zakázku Rekonstrukce rozvodů tepla 
budovy nám. T. G. Masaryka č. p. 217 a č. p. 1.

-  Rada města projednala žádost o koupi pozemků města p. č. 874 (trvalý travní porost) o výměře 
495 m2, pozemku p. č. 876 (trvalý travní porost) o výměře 9 m2 a pozemek p. č. 877 (trvalý travní 
porost) o výměře 1.724 m2. Žádost podal pan P. Š. bytem Žďárek č. p. 27, Hodkovice nad Mohelkou. 
Rada města ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města a požaduje předložit 
studii plánované výstavby.

-  Rada města projednala žádost stavebníků rodinných domů v lokalitě za školou o souhlas města 
s tím, aby komunikace mezi nově budovanými rodinnými domy měla upravený povrch uválcovaným 
recyklátem tl. 7 cm s podkladem ze štěrkodrtě tl. 30 cm, a aby zde v této lokalitě nebylo instalováno 
veřejné osvětlení.  Rada města souhlasí s tím, aby na pozemku p. č. 944/1 byla vybudována obslužná 
komunikace výše uvedeným způsobem a aby zde nebylo vybudováno stavebníky veřejné osvětlení. 
Bude pouze provedena pokládka kabelů pro VO a zpracována a předána příslušná dokumentace. Ve-
řejné osvětlení bude zřízeno městem až po výstavbě prvních domů.

-  Rada města projednala návrh pana Kadlece, oddělení životního prostředí a památek MěÚ, o realizaci 
naléhavých potřeb z oblasti péče o významnou zeleň ve městě podle předloženého materiálu. Rada 
města ukládá řediteli Technických služeb Hodkovice provést realizaci nejnutnějších prací v rámci 
údržby zeleně města v rámci rozpočtu TSH podle předloženého materiálu.

-  Rada města projednala hodnocení činnosti společnosti TEPLO Hodkovice n. M. za uplynulý rok. Rada 
města schvaluje v souladu se stanoviskem valné hromady této společnosti vyplacení roční odměny 
pro jednatele společnosti TEPLO Hodkovice n. M. s.r.o. a schvaluje jeho roční prémiové ukazatele pro 
rok 2013.

-  Rada města projednala žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. se sídlem 
v Prostějově, IČ 47922281 o poskytnutí příspěvku na pobyt zdravotně postižených dětí s doprovodem 
na letní škole v přírodě, která se uskuteční v obci Střelecké Hoštice na Šumavě. Rada města s ohledem 
na nedostatek financí v rozpočtu města poskytnutí příspěvku zamítla.

-  Rada města projednala žádost o koupi městského bytu v domě Rychnovská č. p. 391 v Hodkovicích 
nad Mohelkou. Žádost podala paní A. A. P., bytem Průmyslová 813, 468 22 Železný Brod. S ohledem 
na současný prodej podílů na domě stávajícím nájemníkům je žádost v současné době bezpředmětná 
a bude založena k dalšímu případnému využití.

-  Rada města projednala žádost o pronájem zahrádky na části pozemku města p. č. 3298 u bytového 
domu Rychnovská č. p. 391 v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost podal pan K. V., bytem Rychnovská 
č. p. 391, Hodkovice nad Mohelkou. Rada města ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu po-
zemku na úřední desce města.

-  Rada města projednala žádost o umožnění podnájmu v městském bytě. Žádost podala paní K. B., 
bytem Podlesí č. p. 623, Hodkovice nad Mohelkou. Rada města schvaluje doplnění nájemní smlouvy 
na byt č. 5 o uživatele Z.a J. V. podle podané žádosti s podmínkou vrácení bytu v Pražské ul. č. p. 202 
zpět městu.

-  Rada města projednala stížnost na stav schodů vedoucích z Růžové ul. ke kostelu. Podání podala paní 
B. R., bytem Růžová ul. 98, Hodkovice nad Mohelkou. Rada města zatím rozhodnutí ve věci odkládá 
a požaduje předložit stanovisko ředitele TSH.

-  Rada města projednala požadavek stanovení ceny pozemku ve smyslu Darovací smlouvy uzavře-
nou mezi paní Dobromilou Bartošovou, bytem České Velenice a Městem Hodkovice nad Mohelkou. 
Rada města stanovuje kvalifikovaným odhadem cenu pozemku p. č. 2546 (travní porost) o výměře 
1.226 m2 na 3 Kč za 1 m2, celkem 3.678 Kč. Pozemek leží v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města projednala žádost o uzavření nájemní smlouvy na nemovitosti města, nalézající se v are-
álu, který využívá společnost Autokov – OK s.r.o. se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou, IČ 27291090. 
Žádost podala společnost Demokov OK s.r.o. se sídlem v Praze, IČ 24759708. Žádost je doložena návr-
hem výpovědi z nájemní smlouvy od společnosti Autokov – OK s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou, a to 
dohodou k 30. 06. 2013. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy se společností Autokov 
– OK s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou k 30. 06. 2013. Rada města ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr 
pronájmu areálu na úřední desce města.

-  Rada města bere na vědomí žádost o opravu oplocení městského parku v ul. Mlýnská v Hodkovicích 
nad Mohelkou. Žádost podali manželé J. a R. M., bytem Rychnovská 501, Hodkovice nad Mohelkou. 
Branka do parku je vysazena a oplocení parku je na společné hranici s pozemkem žadatelů poškozeno. 
Rada města ukládá řediteli Technických služeb Hodkovice realizovat potřebné opravy.

-  Rada města projednala žádost o umožnění prodeje výrobků z chráněné dílny v rámci městských 
trhů v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost podala ředitelka Sdružení TULIPAN, občanské sdružení 
se sídlem v Liberci, IČ 26672472 paní Mgr. Zora Machartová. Rada města schvaluje realizaci prodeje 
výrobků z chráněné dílny výše uvedeného sdružení na nám. T. G. Masaryka podle potřeb sdružení, 
a to bez poplatků podle vyhlášky města.

-   Rada města schvaluje pracovní skupinu pro zajištění přípravných prací a podkladů ke schválení roční 
účetní závěrky města za rok 2012, a to ve složení pan Pavel Arlt, předseda finančního výboru, pan 
Petr Hanus, předseda kontrolního výboru a paní Alena Jírová, účetní MěÚ.

-  Rada města schvaluje poskytnutí finanční pomoci ve výši 30.000 Kč pro Obec Pertoltice pod Ralskem, 
IČ 00672912. Finanční příspěvek se poskytuje za účelem pomoci po záplavách obce v letošním roce.

Úplné znění usnesení zastupitelstva a rady města najdete na www.hodkovicenm.cz.

Zapsala Markéta Khauerová - místostarostka
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Prostřednictvím dotazníku, který byl při-
praven na míru řešené problematice, se tak 
mohl každý zapojit a vyjádřit se k tomu, 
s čím je ve městě spokojen či nespokojen 
a především do jakých projektů by měly být 
směřovány prostředky města v následují-
cích letech. V průběhu šetření se nám tak 
podařilo oslovit 360 hodkovických občanů 
starších 15 let. Validitu dat, tedy jejich plat-
nost, nám zaručuje především to, že struk-
tura našeho vzorku respondentů se přibli-
žuje skutečné sociodemografi cké struktuře 
obyvatel města.

V současné době již výsledky šetření zná-
me, do rozvojového plánu byly zapracovány, 
a prostřednictvím Kulturního kalendáře 
Vám dáváme stručný přehled. Kompletní 
zprávu o dotazníkovém šetření najdete na 
webu města www.hodkovicenm.cz

Nejprve se podrobněji zaměříme na po-
zitivní výsledky šetření, tedy na celkovou 
spokojenost obyvatel obce a na to, co hodko-
vické obyvatele ve městě těší, co oceňují a co 
jejich život zkvalitňuje.

Spokojenost 

S životem v Hodkovicích jsou spokojeny více 
než čtyři pětiny (86 %) obyvatel. Ve srovná-
ní s podobnými výzkumy v jiných českých 
městech je tento výsledek mírně nadprů-
měrný.

Můžeme říci, že míra spokojenosti roste 
s věkem, čím jsou obyvatelé starší, tím jsou 
také v Hodkovicích spokojenější. Spokoje-
nost také roste s úrovní dosaženého vzdě-
lání obyvatel.

Stručně o dotazníkovém šetření

Přednosti Hodkovic jejich obyvatelé vidí 
především v oblasti odvozu komunálního 
odpadu (82 % spokojených), v kvalitě ve-
řejné dopravy (71 % spokojených), školství 
(65 % spokojených), zdravotnictví (64 % 
spokojených) či ve fungující veřejné správě 
a samosprávě (61 % spokojených).

Nespokojenost 

Přestože jsme tedy zaznamenali relativně vy-
sokou celkovou spojenost občanů s životem 
v Hodkovicích, objevila se řada témat, s ni-
miž jsou občané méně spokojeni. Více než po-
lovina obyvatel Hodkovic (54 %) je nespoko-
jena se stavem komunikací ve městě. Necelá 
polovina (45 %) obyvatel je pak nespokojena 
s dostupností či kvalitou nabízených služeb, 
s pracovními příležitostmi, které se ve městě 
nacházejí, či s možnostmi kulturního a spo-
lečenského vyžití v Hodkovicích.

Investiční priority města

Z výsledků vyplývá, že obyvatelé Hodkovic 
by prostředky z rozpočtu města přednostně  

V  současné době město Hodkovice nad Mohelkou dokončuje přípravu strategického 
plánu rozvoje města pro jeho další období. Jelikož již od počátku vedení města vycházelo 
z myšlenky, že názory obyvatel hrají právě v souvislosti s rozvojem města prvořadou 
roli, nedílným podkladem tohoto rozvojového plánu bylo i  dotazníkové šetření mezi 
obyvateli, které probíhalo na jaře tohoto roku.

Graf č. 1: Míra spokojenosti s životem 
v Hodkovicích (Data v %, N= 360)

Graf č. 2: Pořadí podporovaných investičních 
záměrů (Data v % případů, N= 360)

Graf č. 3: Podpora rozvoje města v souvislosti 
s nárůstem počtu obyvatel (Data v %, N= 360)

směřovali do oprav komunikací a výstavby 
nové sportovní haly. K dalším důležitým 
investičním záměrům pak z jejich pohledu 
patří rekonstrukce základní školy a rekon-
strukce areálu koupaliště.

Hala, kino nebo kulturák?

Nezávisle na předchozích prioritách jsme 
obyvatele nechali porovnat důležitost tří 
konkrétních projektů – rekonstrukci kul-
turního domu, kina a výstavbu nové haly. 
Jak již ukázala zjištění z oblasti priorit, 
hodkovičtí obyvatelé upřednostňují projekt 
vybudování multifunkční haly před opra-
vou kulturního domu a opravu kulturního 
domu před opravou kina. 

Společně proti kouření

Již potřetí o. p. s. MAJÁK Liberec pořádala kampaň Společně proti 
kouření zaměřenou na pasivní kouření určenou základním školám. 

Součástí kampaně byla i soutěž pro žáky 8. a 9. tříd, jejímž cílem bylo vytvořit krátké vizuální 
dílo – videofi lm, fotopříběh - s tématem „Jak zapůsobit na myšlení kuřáka, aby přestal 
kouřit“. Z přihlášených 25 tříd ze 13 škol Libereckého kraje soutěžní díla nakonec odevzdalo 
12 tříd. 

Soutěže se zúčastnili třemi soutěžními pracemi i  žáci osmých a  devátých tříd (herecky 
pomáhaly i dvě žákyně ze 7.B) ze Základní školy T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohel-
kou a obsadili skvělé 4. a 5. místo. Díla vznikala v rámci literárně dramatického semináře 
(scénář a natáčení) a semináře digitálních technologií (střih, hudba, titulky). Soutěžní videa 
naleznete na http://youtu.be/26YFjUeroZo a http://youtu.be/v6wTx3MlndM.

Alena Banghová

Multifunkční hala má podporu přede-
vším mezi rodiči, obyvateli ve věku 30 – 49 
let a obyvateli ekonomicky aktivními. Kul-
turní dům naopak ve vyšší míře, ve srovná-
ní s ostatními skupinami obyvatel, podpo-
rují senioři.

Mají Hodkovice růst?

Jedna třetina (34 %) obyvatel Hodkovic 
si nepřeje další navyšování počtu obyvatel 
města, v průběhu dalších 10 let by ráda za-
chovala současný stav.

Pokud vás výsledky zaujali, více infor-
mací naleznete na www.hodkovicenm.cz.
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Vyhodnocení sběru papíru na  Základní škole

• Celkem žáci odevzdali 11 623 kg papíru.
• Nejúspěšnější třídy –  2. A, 4. A., 2. B, 5. A.
• Nejúspěšnější žáci  –  Králová N., Rybář V., Arlt D., Fiala M., Jírová E.

Všem, kteří se podíleli a podpořili třídění odpadu – sběr papíru moc děkujeme.

Za fi nanční hotovost nakoupíme hry, stavebnice a pomůcky na výuku cizích jazyků.

Další sběr plánujeme na listopad 2013.                                                                             

Již nyní můžete třídit odpad a pomoci tak dobré věci.

Základní škola Hodkovice nad Mohelkou

Školní rok 2012/13
Školní rok 2012/13 byl tradičně ukončen projektovým vyučováním, 

exkurzemi, školními výlety a sportovními dny.

Školní rok 2013/14
Nový školní rok 2013/14 bude zahájen 2.září 2013

pro první ročníky v 8 hodin na Městském úřadu v Hodkovicích n.M.,

pro ostatní žáky v 9 hodin před budovou školy.

Možnosti koupání Kvalitu vody můžete sledovat na www.khslbc.cz

Informace z městské knihovny
 

Výpůjční doba
v červenci a v srpnu

 pondělí:  9 – 11, 12 – 17 hodin

 středa:  9 – 11, 12 – 18 hodin

 čtvrtek:  9 – 11, 12 – 15 hodin

Dovolená v knihovně bude 
od 26. července do 2. srpna 2013 

a od 23. září do 4. října 2013.

Kontakt:
telefon: 482 725 796, 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web:  www.knihovnahodkovice.webk.cz

 Omluva
Velice se omlouváme našim čtenářům za 
nedostupnost on-line katalogu knihovny. 
Problém je způsoben přechodem změnou 
poskytovatele internetu. Problém řešíme 

a děkujeme za pochopení.

DOVOLENÁ V MARINGOTCE? PROČ NE!

Autocamp OASA u Staňkovského rybníka v jižních Čechách 

www.campoasa.cz

•  Cykloturistika, turistika, památky, koupání, rybaření (povolenky k zakoupení 
v recepci kempu).

•  K dispozici je plně vybavená maringotka pro 4 osoby (veškeré nádobí, plyno-
vý vařič, lednice, televize, rádio, zastřešená teráska, zahradní nábytek, gril).

• Týdenní turnusy od soboty do soboty.

Více informací v podatelně MěÚ Hodkovice nad Mohelkou (pí Líbalová) 
nebo na tel. č. 485 145 353, 485 145 354, 731 014 772.

Volné termíny:  
13. 07. – 20. 07. 2013, 20. 07. – 27. 07. 2013, 
27. 07. – 03. 08. 2013, 03. 08. – 10. 08. 2013, 
10. 08. – 17. 08. 2013, 17. 08. – 24. 08. 2013, 
24. 08. – 31. 08. 2013

Cena: 4200 Kč/maringotka/týden.

Koupaliště 
Hodkovice nad Mohelkou

Tel. 485 237 077 Travnaté břehy, dětské brou-
zdaliště, hřiště na volejbal

Koupaliště Chrastava Tel. 606 216 558 VI – VIII 
10 – 19 hod.

Koupaliště Vápenka www.koupaliste-liberec.cz
Tel. 482 771 466

VI – VIII
po–ne: 10 – 18.30 hod

Restaurace, beachvolejbal

Koupaliště Sluníčko www.koupalisteslunicko.cz
tel. 608 970 360

VI – VIII 
ne–čt: 9 – 19 hod.
pá–so:  9 – 20 hod.

Občerstvení, zdravotník, 
brouzdaliště

Aquapark www.babylonliberec.cz 
tel. 485 249 202

po–čt, so–ne: 10 – 21 hod, 
pá: 10 – 22 hod

Soustava bazénů, tobogany,

Plavecký bazén Liberec www.bazen-info.cz
Tel. 485 103 010 

po–pá: 10 – 21.45 hod.
so: 9 – 20.45 hod
ne: 9–18.45 hod

Rekreačně-relaxační zařízení
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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 soukromé 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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PODĚKOVÁNÍ 
Rádi bychom poděkovali IVO KOLO-
MAZNÍKOVI za organizaci fotbalo-
vého utkání Hodkovických pardálů 
v sobotu 22. června 2013. Dále děku-
jeme radě města Hodkovice n. M. za 
poskytnutí dotace z Grantového fon-
du, KÁdéčku, Restauraci Na koupali-
šti, fi rmě Vaskon s r.o., fotbalovému 
oddílu, rozhodčím a dalším, kteří se 
podíleli na realizaci tohoto utkání.

Hodkovičtí pardálové

TŘETÍ ROČNÍK 

HODKOVICKÝ 
Čambuzy 4B race 

TRIATLON  

Bazén – Bike – Buřín – Beer 

 –   –  –  

13.7.2013 
 9:00 – 10:00 Prezentace závodníků 

 10:00   Výklad trasy, přesun na start 

 10:30   Start 

 12:30   Vyhlášení výsledků 

 

PODROBNÉ INFORMACE NA 

www.4brace.webnode.cz 
PŘIHLÁŠKY- petr.vales1@seznam.cz 

 

Hospůdka U Bubáka, Restaurace na Křižovatce, 3C PROKOLA 

Akce byla podpořena grantovým programem města Hodkovice nad Mohelkou. 
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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!

Thiep Tran Quoc, Pražská 45/1a, Liberec
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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

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 vydá-
ní, 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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Naučná stezka nese jméno význam-
ných národopisců Jizerských hor, je-
jichž význam daleko přesahuje hrani-
ce našeho kraje. Trasa stezky spojuje 
drsnější Jizerské hory, kde se Josef V. 
Scheybal narodil a  strávil část svého 
dětství, s Českým rájem, kde se rodily 
počátky jeho budoucí profesní dráhy. 

Druhá část stezky měří 8 km a má 10 
zastavení poukazujících na místa his-
toricky či krajinářsky zajímavá. Vede 
z Kopaniny přes Frýdštejn, Ondříko-
vice a Vazovecké údolí do Dolánek 
u Turnova. Odtud je dobré železniční 
spojení zpět do Hodkovic nad Mohel-
kou. Trasa je nenáročná, vhodná pro 
všechny věkové kategorie a je značena 
symbolem naučné stezky. Pro zájemce 
je připravena zdarma brožurka stezky 
s mapkou a jednotlivými zastaveními 
a upomínková mapka, která je k zakou-
pení v turistickém informačním centru 
v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových  
v Jablonci. 

www.jablonec.com

TIP NA VÝLET
Nová naučná stezka manželů Scheybalových

DOBRÁ VODA

DOLNÍ DOBRÁ VODA

ANDÌL STRÁŽCE

KOSTEL SV. VÁCLAVA 

       A STARÝ HØBITOV

SOCHA 

       SV. JANA NEPOMUCKÉHO

MÌSTSKÉ MUZEUM 

       V RYCHNOVÌ 

       U JABLONCE NAD NISOU

BÝVALÁ SCHÖFFELOVA 

       MANUFAKTURA

KLINGERÙV KØÍŽ

HOFRICHTERÙV KØÍŽ

ROZCESTÍ V PELÍKOVICÍCH

U ÈTRNÁCTI SVATÝCH 

       POMOCNÍKÙ

SVATÝ KØÍŽ

PAMÌTNÍ KÁMEN 

       MANŽELÙ SCHEYBAL.

PAMÌTNÍ DESKA

R. FELGENHAUERA

ROZHLEDNA KOPANINA

SOCHA SVATÉ ANNY

PULEÈNÝ

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9      

10    

10a 

10b 

11   

 

12    

       

13   

14   

15   

PRVNÍ ÈÁST 

NAUÈNÉ STEZKY

 

DRUHÁ ÈÁST 

NAUÈNÉ STEZKY

 

I      

II       

III    

IV     

IVa   

V       

VI     

VII   

VIII  

IX    

X      

KOPANINA

NA VEJPØEŽI

HRAD FRÝDŠTEJN

U KAPLIÈKY

BÝVALÁ KOVÁRNA

NA CHOCHOLCE

MUŽÁKÙV STATEK

ONDØÍKOVICE

BARTOŠOVA PEC

VAZOVECKÉ ÚDOLÍ

DOLÁNKY

nauèná stezka

rozhledna, výhledy   

zámek, hrad

kostel, kaplièka, 

pomník, køíž

muzeum 

lidová architektura 

skály, osamìlá skála, 

jeskynì, pramen  

pøírodní zajímavost 

  

  V. SCHEYBALOVÝCH

 

DÙM JANY A JOSEFA

První èást: Jablonec nad Nisou – Kopanina – Puleèný
 

 Nauèná stezka 
Jany a Josefa V. Scheybalových

Druhá èást: Kopanina – Frýdštejn – Dolánky 

1

2

3
4

5

6
7

8

910

II

I

I

IIIIV

10a

IIIa

10b

11

15

1412

13

V

VI

VII

VIII

IX

X

S

S

Fotografie z  celodenního výletu dětí Mateřské školy Hodkovice nad 
Mohelkou do Českého ráje. Výlet se konal 19.6.2013.

Výlet dětí MŠ do Českého ráje
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Zájemci budou mít možnost pro-
hlédnout si historické stavby, které 
byly dosud nepřístupné. Už v loňském 
roce rozšířilo město řadu otevřených 
objektů, letos plánuje nabídku výraz-
ně zpestřit a přidat na seznam pamá-
tek další zajímavé budovy. V letošním 
ročníku potvrdila svou účast na EHD 
Textilní škola v Tyršově ulici s ukáz-
kou textilních strojů z 19. století či 
Liberecká výšina. Mezi další vytipo-
vané objekty pak patří například Kino 
Varšava či ruprechtické kostely U Ob-
rázku a svatého Antonína Paduánské-
ho. Letos si lidé mohou prohlédnout 
v rámci této celoevropské akce také 
horský hotel a vysílač Ještěd, který je 

Den památek bude v Liberci výjimečný

sice jinak běžně přístupný, ale před-
stavuje natolik významnou stavbu, 
že na seznam patří. Velkou letošní 
novinkou je pak možnost navštívit 
historické sklepy restaurace Plzeňka 
v Moskevské ulici v Liberci

Vedle obvykle přístupných objek-
tů v rámci EHD budou letos otevřeny 
nedaleko Liberce v Kryštofově údolí 
například kostel sv. Kryštofa, místní 
orloj a márnice. 

Novinkou letošních Dnů evropské-
ho dědictví budou komentované pro-
hlídky po městě. Zájemci budou mít 
možnost vybrat si z několika tematic-
kých okruhů.

www.infolbc.cz
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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!ČERVENEC � SRPEN 2013

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

13. a 27. 7., 10. a 24. 8. 
6.00 - 11.00 hod.

7. 9. / 9.00 - 16.00 hod.SPORT LIVE 2013
Sportovní veletrh a show nabídne prezentace sportovních klubů
a oddílů i prohlídku Tipsport areny a areálu Sport Parku Liberec.

DÁLE VÁS ČEKÁ 

27. - 28. 7. 2013 EVROPSKÝ POHÁR JUNIORŮ
V JUDU 2013 
Na čtyřech tatami se v liberecké Tipsport areně představí nejlepší
světoví judisté ve věkové kategorii 18 až 20 let.

17. - 19. 10.EDUCA 2013 MYJOB LIBEREC
Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitos�  v severních
Čechách nabídne možnos�  studia a zaměstnání z ČR i zahraničí.

20. a 30. 8. EUROPEAN TROPHY
V rámci mezinárodního turnaje hos�  Tygři v srpnu ve Svijanské aréně
SC Bern a následně klub Tappara Tampere v Tipsport areně.

Atraktivní památky otevře město Liberec pro veřejnost při letošních 
Dnech evropského dědictví (EHD), tentokrát na téma „Památky v no-
vém světle“. Akce, při které si lidé mohou zdarma prohlédnout běžně 
nepřístupné objekty se v Liberci uskuteční v sobotu 7. září. Liberec 
přitom bude spolupracovat s partnerskou Žitavou, kde se památky 
otevřou v neděli 8. září.
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začali k řemeslu i sedlačit. Roku 1897 byl 
založen z nařízení okresu Liberec, který 
k tomu účelu zakoupil i budovu v Hodkovi-
cích, zaopatřovací ústav práce, který pomá-
hal lidem vyhledávat zaměstnání.  Zde byl 
zajišťován i pro vandrovníky, kteří šli do 
světa na zkušenou, nocleh se stravováním. 
Pocestný si zde ale musel také část stravy 
odpracovat, např. naštípat nebo pořezat 
dřevo, případně i jinak v domě vypomoci. 
Zvláště v roce 1903 byl tento zaopatřovací 
ústav práce hojně využíván. V tomto roce 
bylo pocestným v Čechách rozdáno 706.646 
obědů. Postupně se ukázalo, že jsou dva 
druhy tovaryšů. Jedna skupina opravdu 
hledala práci, ale ta druhá chtěla jenom 
procestovat svět a zaopatřovací ústav práce 
využívali někteří jako bezplatný hotel. 

Před 90 lety v roce 1923
21. 1. 1923 dostal při výměně peněz občan 
Hodkovic za 100 Kč 100.000 marek. 26. 
1. schválilo jednání zastupitelstva prodej 
parcel v přibližném rozsahu 5.000 sáhů 
za 6 Kč na stavbu 10 rodinných domků 
(Kolonie), kde ale nebyla zajištěna kanali-
zace. Elektřina a voda ano. Na ošacení dětí 
nezaměstnaných občanů město schválilo 
do fondu 500 Kč, to samé dává i místní 
spořitelna. 20. 3. bylo k odvodům na voj-
nu povoláno z Hodkovic 53 chlapců, pouze 
2 byli odvedeni. 27. 4. schválilo městské 
zastupitelstvo podporu stavby silnice ze 
Slavíkova přes Citeře k českodubské silnici. 
27. 7. v Německu pokračuje pokles hodno-
ty marky, za 30 Kč se nyní v Hodkovicích 
dostane 1 milión marek. 2. 9. dopoledne 
byla na hřbitově odhalena pamětní deska 
hodkovickým občanům padlým ve svě-
tové válce. Místní spolek veteránů nechal 
obnovit i vojenský památník z roku 1866, 
osadil zeď dvěma železnými kříži a umís-
til jména padlých na 2 velkých a 5 malých 
mramorových tabulích. 3. 9. se za 75 halé-
řů dostal 1 milión marek. 6. 9. byly na za-

sedání zastupitelstva stanoveny podmínky 
pro přestěhování pošty do budovy radnice 
a byl povolen příspěvek ve výši 30 % ná-
kladů na vodovod v Citeřích s podmínkou, 
že obyvatelé Citeř budou platit vodné. 16. 
9. se konaly v celé ČR volby, v Hodkovicích 
z 1599 odevzdaných hlasů získaly spojené 
německé strany 775 hlasů (15 mandátů), 
spojené české strany 378 hlasů (7 mandá-
tů), němečtí a čeští komunisté 230 hlasů (4 
mandáty), němečtí sociální demokraté 161 
hlasů (3 mandáty) a čeští křesťanští sociá-
lové 55 hlasů (1 mandát). 31. 10. bylo roz-
hodnuto o opravě Liberecké a Pražské uli-
ce, aby byla práce pro nezaměstnané. Pro 
tento účel si město vzalo půjčku 20.000 Kč. 
24. a 25. 10. se slavilo 45. výročí střelec-
ké kapely, kterou vedl regenschori Franz 
Thomas. Kapela čítala 60 mužů a na počest 
kapelníka byl uspořádán koncert. 1. 12. je 
možné za 8 K získat 1 bilion marek. 11. 12. 
byl pochován bratr majitele továrny Maxe 
Blaschky pan Ludwig Blaschka, jeho tělo 
bylo převezeno z Ameriky a pochováno 
v Hodkovicích. 27. 12. zemřel továrník Max 
Blaschka ve věku 62 let. 1. 1. 1896 převzal 
továrnu spolu se starším bratrem Johanem 
od svého otce Konráda, který 4 roky poté 
zemřel. Po smrti Johana Blaschka v r. 1906 
se stal Max Blaschka jediným majitelem.  
Po jeho smrti přešel podnik na jeho synov-
ce Hermana Blaschku do Č. Dubu. V době 
poklesu marky bylo výhodné jezdit do Ně-
mecka, užívat si tam, nakoupit, trávit tam 
levnou dovolenou, atd. Němci si v té době 
nemohli ve svém státě koupit ani nejnut-
nější živobytí. Průmyslová krize u nás byla 
veliká, v březnu musela vláda podporovat 
122.640 osob a bylo ve státě 36.000 ne-
zaměstnaných. Lidé si naříkali na vysoké 
daně, např. důchodová daň byla 17,10, daň 
z příjmu 61,31, atd.

Před 200 lety v roce 1813
20. února 1811, vydal císař František I. tzv. 
finanční patent, kterým s účinností od 
15. března nařizuje výměnu papírových 
bankovek v poměru 5:1. Tímto znehodno-
cením měny, označovaným jako rakouský 
státní bankrot, se stát zbavil velké části 
svých dluhů, ale mělo to těžké dopady na 
úspory středního stavu i šlechty a nastalo 
všeobecné velké zdražení. Bylo stále hůř. 
Rok 1813 začal velkým nedostatkem peněz, 
řemeslníci neměli práci a proto ani výdělky. 
Poplatek stíhal poplatek, lidé kvůli finanč-
nímu patentu dělali dluhy, aby se svými 
rodinami nehladověli a udrželi se naživu. 
Ještě hůře bylo ve druhé polovině roku 
1813, to již nebyly téměř žádné peníze, ře-
mesla i obchod pomalu končí, v pohraničí 
není co jíst. Je hrozné množství žebráků, 
jsou exekuce dlužníků a do toho ještě vyšel 
nový zákon o živnostenské dani, kterému 
neutekl žádný živnostník ani obchodník.

Před 125 lety v roce 1888
V roce 1888 došlo v Hodkovicích k zákazu 
používání pitné vody pro živnostenské úče-
ly. Závody Ant. Muschak a Ferd. Schneuder 
zakoupili pozemky za nádražím pro stavbu 
nové cihelny. Počet obyvatel Hodkovic byl 
3100. Z rozkazu okresního úřadu muselo 
město vysázet na hranicích města ovocné 
stromořadí. Úkol splnil tzv. okrašlovací 
spolek města, hodnota stromků byla 165 
zlatých. 20. září bylo rozhodnuto, že výroč-
ní a dobytčí trhy budou pořádány od 1. 1. 
1889 v režii města a budou pořízeny nové 
přenosné prodejní stánky v ceně 1000 zla-
tých. K zaplacení stánků dojde z pronájmu 

Střípky z historie Hodkovic  
Jak se dříve v našem městě žilo

a navíc městská pokladna získá z trhů vy-
soké příjmy. Strana náměstí k lékárně byla 
vyhrazena pro látky, prádlo, záclony, šaty, 
boty a bačkory. Dále zde prodávali bednáři 
máselnice, škopky, putny, troky na koupá-
ní, putýnky, vařečky a kvedlíky, provaz-
níci provazy a sedláři postroje na dobytek 
a koně. K dostání bylo i plno dobrot jako 
o pouti a to až do soumraku. Bylo možné 
koupit i porcelánové a kamenné nádobí, pe-
káče, hrnce. K dostání bylo i mnoho dalších 
věcí, jako hřebeny, obrazy, sadba, ovocné 
stromky, koláče, housky, koňské buřty, 
perník, atd. Dobytčí trh se konal nejdříve 
u německé školy a později na křižovatce. 
Pro zajímavost – v roce 1859 bylo v našem 
městě 400 koní, ale po využívání železnice 
začal jejich stav klesat a v roce 1890 byl 
pokles o 341 kusů.

Před 120 lety v roce 1893
V červnu se opakovaně na železniční trati 
nedaleko továrny utrhla skála o váze ně-
kolika set metráků a zatarasila průjezd 
vlaků. Kamení bylo v délce 10 metrů a ko-
lejiště bylo úplně rozbité. K neštěstí nedošlo, 
krátce před utržením skály odjel osobní 
vlak do Liberce. Nová úprava s posunu-
tím kolejiště o 5 metrů dále od skály stála  
10000 zlatých.

Před 110 lety v roce 1903
V tomto roce bylo v Hodkovicích 307 prů-
myslových a živnostenských oborů, 132 
domácích dělníků a 174 polnohospodář-
ských živností. Mnoho profesí nemohlo 
ale zajišťovat jejich provozovatelům sluš-
nou životní existenci, vyučení řemeslníci (pokračování na straně 24)
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pouze v době 6 - 8 hod. 31. 12. vyšel článek 
v „Reichenberger Zeitung“  o vykopávkách 

„Spolku pro výzkum prehistorie a počátků 
severních Čech se sídlem v Jablonci“ u Rau-
bířských skal.  Byly nalezeny kulturní vrst-
vy a úlomky hliněných nádob z doby kon-
ce římského císařství a z doby hradištní 
a z pozdního středověku.

Před 75 lety v roce 1938
Od února dostává 14 potřebných dětí obec-
né a měšťanské školy čtyřikrát v týdnu 
úplný oběd zdarma. Ve městě je zakázá-
no žebrání a podomní obchod proto, že je 
takto možné zabránit zavlečení slintavky 
a kulhavky. 22. 3. se konal cikánský po-
hřeb. Jednaosmdesátiletého obchodníka 
s koňmi Josefa Bernharda.  Na náměstí, 
v ulicích a na hřbitově stálo 3000 diváků 
a četnictvo (9 mužů). Od 15. 5. staví na na-
šem nádraží pouze 2 rychlíky, a to do Prahy 
v 6,21 a z Prahy ve 21,04. 21. 5. povolal mi-
nistr národní obrany na mimořádné cviče-
ní záložáky. Z Hodkovic bylo povoláno 20 
mužů, narukovat museli do 6 hodin. 22. 5. 
se konají obecní volby a jsou úspěchem SdP 
Konráda Henleina. 29. 5. byl slavnostně od-
halen pomník T. G. M., postaven byl 18. 5. 
a byl střežen českými střelci a národní gar-
dou. Slavnosti odhalení se zúčastnilo asi 
5000 lidí. 4. 8 přijel do Prahy lord Walter 
Runciman, vyslaný britskou vládou jako 
pozorovatel a zprostředkovatel při řešení 
národnostních otázek v Československu. 5. 
8. byla zjištěna slintavka a kulhavka v Pelí-
kovicích, z tohoto důvodu došlo k vyhlášení 
uzavřené oblasti pro obce Pelíkovice, Rado-
ňovice, Jeřmanice, Záskalí a Hodkovice. 14. 
9. prohlásil K. Henlein, že v roce 1919 byli 
Němci proti své vůli nuceně začleněni do 
českého státu a Němci touží se dostat zpět 
domů, do Říše, „Bůh žehnej nám a našemu 
spravedlivému boji!“ To křičel Henlein. 18. 
9. bylo proti K. Henleinovi započato říze-
ní podle zákona na ochranu státu a byly 

zakázány SdP  a KdP (Karpatskoněmecká 
strana).  21. 9. oznámil pražský rozhlas, že 
vláda na nátlak západních mocností při-
stoupila na anglicko-francouzské návrhy, 
spočívající na revizi hranic Československé 
republiky. 24. 9. mělnický vysílač oznámil, 
že vláda čsl. nařídila všeobecnou mobiliza-
ci do věku 40 let. Československo nakonec 
muselo přijmout mnichovské podmínky, 
protože to francouzská a anglická vláda 
doporučily s tím, že se musí vše řešit mí-
rovou cestou a uložily naší vládě splnit veš-
keré podmínky ze strany německé strany. 
8. 10. přijelo do Hodkovic německé vojsko 
na náměstí a většina obyvatel města voj-
sko vítala a oslavovala. 9. 10. bylo náměstí 
přejmenováno na „Náměstí Adolfa Hitlera“. 
11. 10. byl zahalen pomník T. G. M. a byl 
ozdoben hákovými kříži. 30. 11. po sčítání 
lidu bylo konstatováno, že v Hodkovicích 
žije 1512 Němců a 576 Čechů, ve srovná-
ní s rokem 1930 se odstěhovalo 392 Čechů, 
tedy asi 40% Čechů. Pro zajímavost uvádím 
počty obyvatel Hodkovic v rozdělení podle 
národností v jednotlivých letech.  

V roce Němci Češi Celkem 

1900 2775 381 3156

1910 2530 492 3022

1920 1657 923 2581 (1 Polka) 
Němci

1930 1472 961 2444

1938 1512 576 2088 
(11 jiných 
národností)  

Pro zajímavost 

1991 21 2466 2573
(86 jiných 
národností)

Z kronik města 
 Ing. Václav Zajíček

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Před 85 lety v roce 1928
26. 8. slavil pan Franz Thomas padesáté vý-
ročí jako kapelník. Hudebníci jeho kapely 
mu předali jako dárek jeho portrét. Ve 14 
hod. byl koncert kapely ve Skalním údolí. 
V říjnu bylo rozhodnuto o zachycení vody 
z pramenů na Javorníku do místního vodo-
jemu. Město vydalo protest proti zdražení 
cukru a všech ostatních potravin a proti 
předpisu na výši vodného. Protest byl jed-
nohlasně přijat na městském zastupitel-
stvu. 28. 10. došlo k vyvěšení vlajek na ve-
řejných budovách u příležitosti 10. výročí 
založení republiky.  V Besedě byla slavnost 
a na prostranství za českou školou došlo 
k vysazení lip za účasti Sokolů. 1. 12. zača-
la nová správní reforma, dosavadní správ-
ní komise v Liberci a Chrastavě přestávají 
existovat, rozpouští se i politická okresní 
správa Liberec, dříve okresní hejtmanství 
a zřizuje se místo toho okresní úřad. To-
várna na vlněné zboží Blaschka a spol. 
zaměstnává asi třetinu původních zaměst-
nanců, od srpna zastavila barvírnu a apre-
turovnu. V roce 1914 byl počet dělníků 800, 
nyní 120 a pracuje se pouze 5 dní v týdnu.

Před 80 lety v roce 1933
Musela se řešit velká nezaměstnanost 
a z ní pramenící bída, proto bylo rozhod-
nuto o obnovení části okresní silnice z Hod-
kovic k mlýnu na Rádle, aby bylo několik 
pracovních příležitostí. Česká záložna vě-
novala 500 Kč pro nezaměstnané. Městské 
zastupitelstvo v únoru rozhodlo o zaslání 
petice vládě s požadavkem, aby každý ne-
zaměstnaný dostával od vlády 30 Kč týdně 
a pro každé své dítě ještě dalších 10 Kč a 1 
Kč na mléko každý den. 19. 2. se konal zá-
vod na lyžích v běhu a ve skoku. Běh začal 
v 11 hod u Obřího sudu, ve 14 hodin začal 
na Kostelním vrchu skok na novém můst-
ku. Při skocích bylo dosaženo 23 m, nejlepší 
byli  Prádek z Vesce, Hollman z Pulečného, 
Neuman z Jeřmanic. Žák Janda z Hodkovic 

skočil 18,5 m. 27. 2. se konalo „Hladové ko-
mité Hodkovic“ a předneslo požadavky na 
okamžité zahájení nouzových prací, jako je 
úprava cesty k cihelně, regulace Mohelky, 
atd., dále zvýšení potravinových lístků pro 
nezaměstnané, a to na 4 ks pro svobodné-
ho, 5 ks pro ženatého a 1 lístek pro kaž-
dé dítě týdně, dále 10 kg žitné mouky na 
osobu, 50 q uhlí na zimu, dále se žádalo od 
Rohana, aby dal každému nezaměstnané-
mu 0,5 m3 dřeva a od státu placení nájem-
ného. Byl vznesen požadavek na okamžité 
zastavení exekucí sedláků, malých řeme-
slníků, domácích pracovníků a dělníků, 
škrtnutí všech nezaplacených daní všem, 
kteří nemají roční příjem vyšší než 16000 
Kč. Řemeslníky byl vznesen požadavek na 
osvobození daně z obratu. Protestovalo se 
proti propouštění a nízkým mzdám. Dále 
se protestovalo proti národnostnímu štva-
ní a byla přednesena žádost o zajištění ná-
rodnostní a sociální svobody.  Podepsán za 

„Hladový komitét“ Wilhelm Koták. Požadav-
ky byly předány na radnici a přeposlány 
vládě. 28. 2. se konal tradiční masopustní 
maškarní ples. 30. 3. se v Liberci konaly 
odvody ročníků 1910 - 12, ze 42 našich re-
krutů bylo jen 7 uznáno schopnými služby. 
9. 3. byla Hodkovicím udělena mimořádná 
podpora ministerstvem pro nezaměstnané 
ve výši 1600 Kč a výnosem okresního úřa-
du jsou zakázány akční výbory nezaměst-
naných, protože nemají zákonný podklad. 
Hodkovická spořitelna věnuje městu pro 
nouzové práce 25000 Kč a odkládá splácení 
půjček městu. Je usneseno pořádat jen květ-
nový, Prokopský a Martinský trh a květno-
vý přeložit na den Nanebevstoupení Páně.  
Občané nemají peníze. 9. 5. město souhlasí 
s žádostí p. Riedla na pronájem Červeného 
lomu, ale jen za podmínek, že se tady bude 
lámat pouze do odvolání a že obci předloží 
souhlas živnostenského úřadu, pojistí děl-
níky proti úrazu a nemoci a bude zaměst-
návat pouze dělníky z Hodkovic. 3. 10. je 
velký nedostatek vody, vodovod je otevřen 



26 27Kulturní kalendář Kulturní kalendář 27

Kam o prázdninách za kulturou v regionu

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO KONÁNÍ
14. 6. – 1. 9. 9.00 – 17.00 Albrecht Dürer – výstava 

grafi k
Oblastní galerie 
Liberec

21. 6. – 15. 9. 9.00 – 17.00 Ještěd 40 let s námi Severočeské muzeum 
Liberec

1. 7. – 31. 8. 19.30 Magický Turnov – pro-
hlídky města s průvod-
cem

Město Turnov

2. – 7. 7. 9.00 – 16.30 Prázdniny na věži – zpří-
stupnění středověké věže

Zámek Lemberk

5. – 6. 7. Celý den Móda sedmi staletími Státní zámek 
Hrubý Rohozec

6. – 7. 7. Celý den Hejnické slavnosti Město Hejnice

19. 7. – 30. 8. Večer Letní kino Lidové sady 
Liberec - zahrada

20. 7. Celý den Harrachovské pivní 
slavnosti

Harrachov

26. – 28. 7. Celý den Benátská noc Liberec – areál Vesec

27. 7. 10.00 – 17.00 Anenská sklářská slav-
nost na Jizerce

Osada Jizerka

3. 8. Celý den Dětský den na Severáku Hrabětice

3. 8. Večer Klasika pod hvězdami –
La Traviata

Státní zámek 
Sychrov

3. – 4. 8. Celý den Gatrotour Liberec Město Liberec

12. 8. Celý den Marie z Rohanu, vévod-
kyně Chevreuse a krá-
lovna

Státní zámek 
Sychrov

18. 8. Večer Čechomor – open air Státní zámek 
Sychrov

23. – 24. 8. Celý den Skotské hry Státní zámek 
Sychrov

31. 8. Celý den Frozen fest – hudební 
festival

Lidové sady 
Liberec - zahrada

Hokejový oddíl, skauti, OS KOVO, oddíl horolezců, H.A.D. 
pořádají

DĚTSKÝ  DEN 
v sobotu 31.8. – Na Kluzišti 

Areál otevřen od 13.00 hodin

 Ö Pohádkový les – start od 13.30. 
 Ö Soutěže pro děti. 
 Ö Slaňování v lomu.
 Ö Střelba ze vzduchovky.
 Ö Výtvarná dílna pro děti.
 Ö Diskotéka pro děti.

Občerstvení zajištěno.

Přehled akcí je výběrem informací z dostupných zdrojů. Změna programu vyhrazena.

Milí zájemci o kulturní a společenské dění během letních prázdnin, zde vám nabízíme pouze 
stručný přehled zajímavých akcí v regionu. V případě vašeho zájmu však naleznete daleko více 
inspirace na webových stránkách:

  www.liberecky-kraj.cz – kompletní přehled akcí z celého regionu vč. tipů na výlet
  www.jizerky.cz – souhrnný kalendář akcí z oblasti Jizerských hor až do listopadu
  www.evstupenka.cz – přehled zejména kulturních událostí v Liberci a okolí
   www.infolbc.cz – akce ve městě Liberci ale i blízkém okolí vč. všech důležitých turistických 

informací na léto
  www.kudyznudy.cz – nabídka výletů pro celé české republice

Věřím, že najdete vše potřebné pro příjemné strávení letních prázdnin. 
Sepsala N. Burianová

Kam o prázdninách za kulturou v regionu
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Znak knihtiskařů
Znak litografů 

a kamenotiskařů

O znaku města Hodkovic – 2. díl

Znaky všech majitelů našeho města (větši-
nou to jsou rodové-šlechtické erby) jsou vysta-
veny jednak ihned u vchodu do radnice po levé 
straně, jednak i v prvním patře radnice. Aby 
byl přehled kompletní, přimlouvám se, aby zde 
byl i znak Libereckého kraje, to je nyní poslední 
správní území, které v přehledu chybí a které 
můj otec již nemohl nakreslit, protože zemřel 
v roce 1989. Tyto šlechtické erby rodů jsou ot-
cem uváděny v tzv. „plné parádě“, tedy včetně 
všech ozdob erbu.  První vlastníci erbů si svoje 
znamení volili sami, až na přelomu 13. a 14. sto-
letí začal udělovat erb panovník. U nás to bylo 
v polovině 14. století za císaře Karla IV., tehdy 
došlo k udělování znaků erbovními listy a po-
tvrzením erbu. Vzhledem k tomu, že erby maji-
telů Hodkovic si můžete prohlédnout na radnici, 
uvádím zde jenom ukázku dvou erbů.

Zajímavé jsou i znaky cechů a řemesel.  
Cechem bylo nazýváno středověké sdružení ře-
meslníků, které hájilo práva a zájmy mistrů, sta-
novovalo pravidla školení učedníků a práce tova-
ryšů, zpracovávalo výrobní proces a řídilo i ceny 
výrobků. Vzhledem k tomu, že v Hodkovicích 
pracovaly v minulosti dvě tiskárny, první v tzv. 
Ungrově domě na náměstí, tedy firma majitele B. 
Ahrense a druhá tiskárna byla v Liberecké ulici 

Přemyslovská knížata
11. století

Markvartici
12. století

– Hertel a Wilde. V tiskárnách byly prováděny 
litografické práce, kamenotisk, knihtisk a kar-
tonáž. Později byl litografický kámen nahrazen 
zinkovou deskou a tiskařský lis ofsetovým stro-
jem, ruční práce litografů byla zase postupně na-
hrazena fotomechanickým procesem. Z velkého 
množství cechovních znaků jsem vybral na 
ukázku dva. První je znak knihtiskařů a druhý 
je znak litografů a kamenotiskařů.

Ale zpět ke znaku města Hodkovic nad 
Mohelkou. Městské pečetě, znaky a městské 
prapory jsou svými heraldickými pravidly pro-
pojeny. Znamení na pečeti se většinou shoduje se 
znamením ve znaku a barvy na praporech odpo-
vídají většinou barvám ve znaku. To že výjimky 
existují, potvrzují i naše Hodkovice, městské 
prapory nejsou podle pravidel heraldiky černo-
bílé, ale modrobílé. Bílá a modrá byla pravděpo-
dobně převzata ze znaku pánů z Dražic z dob, 
kdy vlastnili naše město. Hodkovice patří k nej-
starším městům severních Čech.  Město má  ve 
štítu svého znaku stříbrné pole a na něm vzpří-
meného, vpravo otočeného černého medvěda 
v bojovém postavení. Po požáru města v roce 
1806, byla v roce 1812 postavena nová radnice, 
která měla nad vchodem do radnice plastický 
znak města s medvědem, který měl přední tlapy 
v bojovém postavení v souladu s popisem uděle-
ného znaku. Po přestavbě budovy radnice v roce 

1882 ale nezbylo nad vchodem do radnice mnoho 
místa a došlo k chybnému zvolení štítu pro měst-
ský znak, čímž došlo i k porušení zásad heral-
diky. Tvar štítu nikdy nesmí omezit prostor pro 
vlastní znamení, které je v erbu prvořadé. Nad 
vchodem do radnice vznikl znak s prosícím mé-
ďou, který má svěšené tlapy, rozhodně nepůsobí 
bojovně, ale spíše směšně. Bohužel bylo z tohoto 
znaku uděláno několik sádrových odlitků, které 
jsou např. u pivovaru na transformátoru, atd.

Hodkovice mají ještě jednu zvláštnost, na ko-
rouhvičce radnice je znamení (medvěd) umístěn 
obráceně, tedy dívá se vlevo a ne vpravo a to již 
není znak Hodkovic.

Jak již bylo řečeno, každý znak se skládá ze 
štítu, na kterém je znamení (obrazec). 

Volba námětů pro znamení do městských 
znaků, to většinou nebyla náhoda. Znamení 
většinou symbolizovalo určitý vztah města 
k nějaké skutečnosti. Podle znamení můžeme 
městské znaky rozdělit do následujících skupin:

1.  Nejstarším námětem byl znak vrchnosti
2.  Znamením se vyjadřuje charakter hrazeného 

města
3. Znamením je nebeský patron města
4.  Ve znaku je přírodní nebo umělá zvláštnost 

pro vzhled města
5.  Je znázorněn vztah obyvatel k určitému za-

městnání ve městě
6.  Znamení představuje nějaký vymyšlený pří-

běh (pověst) nebo skutečnou událost z minu-
losti města (např. Hodkovice)

7.  V erbu je tzv. „mluvící znamení“ (např. Č. Dub)
8.  Znamením je zemský znak
9.  Málo je zastoupeno znamení neurčité

Sepsal Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Obrázky namaloval Václav Zajíček st.

Použitá literatura:
Erbovní knížka na rok 1941 – Vyšehrad 1941
František Zvolský - Znaky moravských měst
Vladimír Ruda – Znaky severočeských měst
Svatopluk Technik – Města severních Čech

Karel Schwarzenberg – Heraldika - Vyšehrad 1941
Widimsky – Stadtewappen Boehmen – Vídeň 1864

Řezbář pan Josef Fanta vyřezal městský 
znak a toto dílo daroval svému městu. 

Znak se nachází na chodbě radnice.

Příklady znaku s jinými tvary štítů.
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PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
(1. 7. – 30. 8. 2013)

ÚTERÝ  18:30 – 19:30 TRAMPOLÍNKY
 19:30 – 20:30 TRAMPOLÍNKY
PÁTEK 09:00 – 11:00 VOLNÁ HERNA

19. – 23. 8. 2013
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - PESTRÝ PRÁZDNINOVÝ TÝDEN

26. – 30. 8. 2013
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – HAVAJSKÉ LÉTO

Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.cz

Hledáme aktivní lidi,
 kteří se chtějí podílet na pravidelné činnosti či jednorázových akcích 

Rodinného klubu Motýlek.

Pokud máte nápad, myšlenku či aktivitu, která vám chybí  
nebo by jste ji chtěli realizovat, tak se určitě ozvěte.

Díky Vám bude program v RK Motýlek od září 2013 bohatší a zajímavější.

Kontaktujte na email: beru.h@seznam.cz  
nebo tel. 737 303 722 do 15.srpna 2013
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