Kulturní kalendář
Město Hodkovice nad Mohelkou

Cena: 5 Kč

9/2013

Koncert Marty Kubišové / Jubilanti / Splatnost poplatků / Projekt 3K / Informace ze zasedání ZM a RM
Aukce energií / Očkování psů / Kino v září / Kultura v regionu / Kurz angličtiny
Oslavy 40. výročí Ještědu / Františka Loutchanová / Letní kino - Keňa / Stezka za historií Hodkovic
Faistauerův memoriál / RK Motýlek / Dny evropského dědictví / Inzerce

Kulturní kalendář

2

Z obsahu obrazem

Filominátor

Františka Loutchanová
učitelka hodkovické české školy

Městské kulturní středisko Hodkovice nad Mohelkou

srdečně zve na koncert zpěvačky

Marty Kubišové
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Slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
jak jste si jistě všimli, rádi bychom Vás v tomto
čísle pozvali především na tradiční Hodkovické slavnosti, letos pojaté v trochu netradičním
duchu. Pro všechny návštěvníky je připraven
bohatý program, tržiště a na závěr celého dne
koncert skupiny Blue Effect! Věřím, že počasí
nám bude letos přát a každý si najde to své.
Těším se tedy na viděnou 21. září na Hodkovických slavnostech.
Krásný barevný podzim
Vám za kolektiv redakční rady přeje
Naďa Burianová.

Jubilanti
září 2013
Stanislav Rozkošný
Hana Lanková
Miloslav Čihák
Pavel Dimun
Miroslav Kalvoda
Erhard Kirchhof
Našim jubilantům blahopřejeme
k jejich životnímu výročí
a přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní
pohody do dalších let života.

Vzpomínáme

15. listopadu 2013
od 19.00 hodin

V těchto dnech uplynulo 30 let kdy nás navždy opustil pan

Kulturní dům
Hodkovice nad Mohelkou

dlouholetý starosta města a dvojnásobný přeborník ČSR v lyžování.
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.
Rodina

Cena vstupenek 380 Kč
Předprodej vstupenek od 7. října v Městské knihovně
Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,
http://www.hodkovicenm.cz, email: redakce@hodkovicenm.cz, telefon: 485 145 353 – 354, 485 145 204.
Měsíčník – počet výtisků: 350 kusů. Cena: 5 Kč.
Redakce: Naďa Burianová. Uzávěrka je dvacátého dne předcházejícího měsíce. Registrační
číslo MKČRE 11797. Sazba: Tomáš Žižka. Za jazykovou úpravu odpovídá: Tiskárna.
Tisk: Jan Macek a Pavel Kusala, U Rybníka 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, email: pavel@tiskem.cz,
jan@tiskem.cz, telefon: +420 604 829 576, +420 777 801 486, +420 483 312 327.

OTAKAR PÍRKO,

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v měsíci září je splatný poplatek za
komunální odpad pro druhé pololetí roku 2013.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ Hodkovice nad Mohelkou nebo
bezhotovostním stykem na č.ú.: 0984945399, kód banky: 0800.
Variabilní symbol je: 1337 + číslo popisné / číslo evidenční.
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Tři kroky pro město Hodkovice
Realizace projektu 3K
Co už máme hotovo a co nás čeká dál??

Jak se má projekt Tři kroky pro Hodkovice po půl roce? Dobře. Postupně se realizuje,
pod vedením pětičlenného týmu, ale společně s vámi – zastupiteli, pracovníky MěÚ
a obyvateli města.
25. července jsme na Ministerstvo vnitra ČR odeslali monitorovací zprávu o průběhu
projektu, a ta popisuje a hodnotí kroky uskutečněné v rámci tří takzvaných klíčových
aktivit (KA). Které to byly?

KA 1 Strategický plán rozvoje města (SPR)

yy Připravili jsme a uskutečnili výběrové řízení na externího dodavatele návrhu SPR
yy Uskutečnili jsme úvodní setkání se zastupiteli a občany města k přípravě SPR (30. ledna v základní škole).
yy K onalo se školení zastupitelů a zaměstnanců MÚ; téma bylo „Komunitní metody plánování
rozvoje města“ a toto šestihodinové školení bylo rozděleno do čtyř částí (30. 1., 10. 4., 15. 5.
a 27. 5. 2013).
yy Od konce ledna do května probíhala opakovaně jednání tří tematických pracovních skupin (TPS)
občanů, zastupitelů a zaměstnanců MÚ.
yy Byla ustavena řídící skupina k SPR (celkem 10 osob, schváleno Radou města) jako pomocný
a kontrolní orgán pro přípravu SPR.
yy V březnu a dubnu 2013 se v rámci přípravy SPR uskutečnilo dotazníkové šetření. Celkem bylo
díky zájmu občanů o město získáno a vyhodnoceno 360 dotazníků.
yy Návrh SPR byl 5. 6. 2013 představen veřejnosti a občané mohli SPR doplnit o poslední připomínky.
yy SPR města Hodkovice n. M. schválilo zastupitelstvo města na jednání 26. června podle předloženého materiálu bez výhrad.
yy Nyní schválený SPR zveřejňujeme na www stránkách města.

KA 2 Optimalizace finančního řízení a správy majetku města

yy Byla připravena grantová pravidla pro grantový fond.
yy Výzva k předkládání žádostí o grant byla zveřejněna 21. 3. a žadatelé mohli podávat své projekty
do 15. 4. 2013. Po jednání Grantové komise a Rady města Celkem bylo podpořeno 26 projektů
částkou 150 tis. Kč (celkově jde o projekty za více než 730 tis. Kč).
yy Byla připravena zpráva o systému pořizování a správy majetku města a příspěvkových organizací, evidence majetku, revize, evidence pravidelných výdajů a největších výdajů z rozpočtu
města.
yy Probíhají přípravy ke zveřejnění podrobného rozpočtu města, informace z účetnictví apod.
yy Proběhla aukce energií pro občany města i městské organizace (spolupráce s firmou eCentre), což
zaručuje další úspory nejen z rozpočtu města, ale i domácností.
yy Dva zastupitelé se zúčastnili školení „Inovativní financování pro samosprávy“.
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yy Proběhla komunikace s firmou Cityfinance (Ing. Tesař) a na září je dohodnuto školení na téma
poradenství v oblasti řízení rozpočtu, společnost Cityfinance dále zpracuje podrobnou analýzu
hospodaření města, rozpočtový výhled a předloží nám zprávu o celkovém stavu financí.

KA3	Zvyšování transparentnosti činnosti a zlepšení komunikace
s veřejností

yy V této klíčové aktivitě se navazuje na řadu aktivit, které nyní ve městě probíhají.
yy Při jednání zastupitelstva města jsme začali využívat projekční techniku – aby i hosté z řad občanů lépe věděli, o čem se jedná.
yy Byl založen samostatný odkaz na veřejné zakázky na webu města.
yy Město má chválenou Směrnici pro zadávání veřejných zakázek.
yy Připravuje se nová verze rozpočtu, který bude v podrobnějším znění zveřejněn (vč. jeho čerpání).
Bude tak zajištěna transparentní práce s rozpočtem.
yy Probíhaly přípravy na úpravu webových stránek města (např. bude vytvořena databáze uživatelů
pro novinky na webu).
yy Byl vytvořen a spuštěn systém rozesílání SMS veřejnosti – informace/novinky z MÚ.
yy Na webových stránkách města jsou nyní zveřejňovány všechny platby dodavatelům vyšší než
20 tis. Kč.

Co bude následovat?

yy Připravuje se Akční plán na rok 2014. Ten bude v návaznosti na SPR obsahovat konkrétní aktivity
a záměry pro další rok. Využije se k tomu forma tzv. projektových listů. I tyto listy zveřejníme
a uvítáme k nim vaše připomínky. Náklady potřebné pro schválené aktivity a akce zahrneme do
přípravy rozpočtu města na příští rok.
yy 
Společnost Cityfinance zpracovává zprávu o stavu hospodaření a finančním zdraví města
Hodkovice, která bude zastupitelům města představena na školení 17. 9. 2013 od 16 hod.
yy Probíhá jednání s možnými lektory pro dvě školení „Zvýšení transparentnosti činnosti orgánů
města a MěÚ, komunikace s občany, principy dobré správy města“ a „Zapojování občanů do přípravy klíčových rozhodnutí a rozhodovacích procesů“ (říjen 2013).
yy V podzimních měsících proběhne více školení s různými tématy a bude probíhat intenzivní práce
na sestavování rozpočtu pro rok 2014. Sledujte zprávy v kulturním kalendáři a na webu města
o aktuálním dění v našem městě.
Za projektový tým Markéta Khauerová
A jednu zprávu si necháváme na konec, abyste ji určitě nepřehlédli:
SMS zprávy občanům – v průběhu prázdnin došlo ke spuštění tohoto nového informačního
kanálu, zaregistrovaným spoluobčanům jsou zasílány aktuální zprávy z webu a hlášení městského rozhlasu. Pokud máte o tuto službu zájem, zaregistrujte své telefonní číslo na e-mailu
jana.mizerova@hodkovicenm.cz nebo irena.libalova@hodkovicenm.cz.
Služba je pro občany Hodkovic nad Mohelkou a přilehlých obcí ZDARMA.
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Městský úřad informuje
Informace ze 4. zasedání zastupitelstva města 26. 6. 2013
- Zastupitelstvo města schvaluje bez výhrad roční účetní závěrku města za rok 2012.Celkové příjmy města byly za rok 2012 ve výši 35.356.404,- Kč (100,8 %) a celkové výdaje města byly ve výši
33.994.840,- Kč (88,2 %). Financování bylo ve výši 1.361.564,- Kč
- Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Hodkovice n.M za rok 2012
podle předloženého materiálu a závěrečné zprávy auditu s výhradou. Navržené nápravné opatření ukládá odstranění chyb včasným předáváním podkladů k zaúčtování dle zákonných norem.
- Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hodkovice n.M. za rok 2012 provedené kontrolory Krajského úřadu Libereckého kraje. Při přezkoumání hospodaření města byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.
- Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013. Zastupitelstvo města projednalo
a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013. Příjmy v rozpočtové změně jsou 965.040,- Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 965.040,- Kč a změna financování v rozpočtové změně je 0,- Kč.
Příjmy po této rozpočtové změně budou 36.289.040,- Kč, výdaje po rozpočtové změně budou
43.204.040,- Kč a financování po rozpočtové změně bude beze změny 6.915.000,- Kč.
- Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán rozvoje Města Hodkovice nad Mohelkou podle
předloženého materiálu bez výhrad a pověřuje místostarostku paní Markétu Khauerovou přípravou akčního plánu SPR na rok 2014 a dalšími kroky v naplňování SPR.
- Zastupitelstvo města schvaluje návrh kupní smlouvy na stavbu „Hodkovice nad Mohelkou – sídliště Podlesí – vodovod a kanalizace pro 44 BJ“. Prodávajícím je Město Hodkovice nad Mohelkou
a kupujícím Severočeská 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.
- Zastupitelstvo města zplnomocňuje radu města k provedení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení opravy havarijního stavu povrchu náměstí kolem kašny a obslužné komunikace podél prodejny průmyslového zboží“ a zadat její realizaci.
- Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu města za období leden až květen
2013. Celkové příjmy města jsou ve výši 17.005 tis. Kč (48%) a celkové výdaje města jsou ve výši
15.926 tis. Kč (38%). Financování je ve výši 1.079 tis. Kč (16%).

Informace ze 13. zasedání rady města 24. 6. 2013
- Rada města provedla výběrové řízení na zhotovitele zakázky Rekonstrukce rozvodů tepla budovy nám. T.G. Masaryka č.p. 217 a č.p. 1. Podle provedeného výběrového řízení, jehož průběh
a výsledek je obsahem samostatného zápisu, byla vybrána společnost Thermica plus s.r.o. se
sídlem Jablonecká 42/35, Liberec, IČ 25428616 s vysoutěženou cenou ve výši 350.239,- Kč včetně
DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
- Rada města provedla výběrové řízení na zhotovitele zakázky Oprava výtluků komunikací města technologií ITHR. Podle provedeného výběrového řízení, jehož průběh a výsledek je obsahem
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samostatného zápisu, byla vybrána společnost STREET s.r.o. se sídlem Srbova 360/1, Praha, IČ
24663310 s vysoutěženou cenou ve výši 193.600,- Kč včetně DPH. Rada města pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
- Rada města schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy č. OLP/1205/2013 o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt „Hodkovické slavnosti“. Dotace je ve výši
40.000,- Kč. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy
- Rada města projednala požadavek stanovení ceny pozemků ve smyslu Darovací smlouvy č.
OLP/3822/2012 uzavřenou mezi Libereckým krajem, IČ 70891508 a Městem Hodkovice n.M.
Celková cena pozemků za celkový výměr 455 m2 je dohromady 9.555,- Kč. Všechny pozemky leží
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou.
- Rada města bere na vědomí podnět k prodeji pozemku p.č. 1080/1 z majetku města. Podnět podal pan J.K., bytem Liberec 30,Vratislavice. Prodej pozemku byl schválen zastupitelstvem města
dne 21.09.2011. Rada města předkládá podnět k projednání v zastupitelstvu města.
- Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním
městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 18.06.2013. Stav dluhů činí ke dni aktualizace
190.335,50 Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek
- Rada města schvaluje návrh sociální a bytové komise na obsazení bytu č. 20 o velikosti 1+1 na
adrese Podlesí č.p. 622, Hodkovice nad Mohelkou paní M.M., bytem Hodkovice n.M. Náhradníky
na přidělení tohoto bytu jsou paní G.M. , bytem Hodkovice n.M. a paní K.K. bytem Hodkovice
n.M.. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky, že žadatelka nemá žádné závazky vůči
Městu Hodkovice nad Mohelkou, a to na dobu určitou šesti měsíců.
- Rada města bere na vědomí zápis ze 4. schůze finančního výboru. Na programu jednání FV byla
rozpočtová změna č. 1/2013, účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2012, příprava podkladů pro sestavování rozpočtu města na rok 2014 a ostatní záležitosti podle zápisu.
- Rada města schvaluje plán schůzí rady města a zastupitelstva města na II. pololetí 2013.

Informace ze 14. zasedání rady města 4. 7. 2013
- Rada města projednala žádost o pronájem zahrádky na části pozemku města p.č. 3298 u bytového

domu Rychnovská č.p. 391 v Hodkovicích n.M.. Rada města schvaluje pronájem výše uvedené
části pozemku města o velikosti 300 m2 panu K. V., bytem Hodkovice n.M. za 2,- Kč za 1 m2
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

- Rada města projednala žádost o uzavření nájemní smlouvy na nemovitosti města, nalézající se
v areálu, 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 návrhem výpovědi z nájemní smlouvy od společnosti Autokov – OK s.r.o. Hodkovice
n.M, a to dohodou k 30.06.2013. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 1686/1 a budovu č.p. 550 na stavením pozemku p.č. 1396 se společností Demokov OK
s.r.o. se sídlem v Praze, IČ 24759708 na dobu určitou do 30.09.2013 a pověřuje starostu města
podpisem této nájemní smlouvy. Nájemní smlouva nebude umožňovat investice v areálu a likvidaci autovraků. S vedením společnosti Demokov OK s.r.o. bude rada města jednat o principech
využití areálu.
(dokončení na straně 8)
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- R
 ada města provedla výběrové řízení na zhotovitele zakázky Provedení opravy havarijního
stavu povrchu náměstí kolem kašny a obslužné komunikace podél prodejny průmyslového
zboží. Podle provedeného výběrového řízení, jehož průběh a výsledek je obsahem samostatného zápisu, byla vybrána společnost STREET s.r.o. se sídlem Srbova 360/1, Praha, IČ 24663310
s vysoutěženou cenou ve výši 1.151.715,- Kč včetně DPH. Rada města pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
- R ada města projednala žádost o koupi pozemku města p.č. 1080/4 (ostatní plocha) o výměře
40 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali manželé R. a J. K., bytem Hodkovice nad
Mohelkou. Rada města ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města. Věc
bude následně předložena k projednání v zastupitelstvu města.
- R
 ada města bere na vědomí zveřejnění nové výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova interiéru radnice“. Výzva s podklady bude zaslána také těm, kteří své
nabídky již v prvním kole výběrového řízení poslali. Prázdný rozpočet k doplnění bude opraven
podle připomínek rady města.
- R ada města schvaluje využití nabídky portálu společnosti Interactive Marketing, s.r.o. se sídlem
v Praze, IČ: 24814075 a provést registraci na tomto portálu. Rada města pověřuje místostarostku
paní Markétu Khauerovou nastavením provozu posílání SMS.
- R
 ada města bere na vědomí oznámení o ukončení pracovního poměru ředitele Technických služeb Hodkovice a Bytového hospodářství Hodkovice pana Václava Pechatého. Rada města ukládá
starostovi města vypsat výběrové řízení na obsazení této funkce.

9

Kulturní kalendář

Výsledek aukce energií
V úterý 30. července 2013 proběhla aukce na nákup energií.
V Hodkovicích nad Mohelkou bylo uzavřeno 59 smluv, z toho 38 na elektřinu a 21 na plyn.
Aukci pro občany zprostředkovala společnost E-CENTRE.
Komodita

Objem před aukcí Objem po aukci

Úspora v Kč

Úspora v %

Elektřina

562 816 Kč

348 511 Kč

214 305 Kč

38,0772757

Zemní plyn

705 414 Kč

510 124 Kč

195 290 Kč

27,68445197

Celkem

1 268 230 Kč

858 635 Kč

409 595 Kč

32,29658658

Markéta Khauerová – místostarostka města

Očkování psů proti vzteklině

- R ada města projednala v návaznosti na své usnesení č. 91/13 ze dne 24.06.2013 a rozhodla
o přerozdělení městu přidělených opatrovanců, zbavených způsobilosti k právním úkonům.

v Hodkovicích nad Mohelkou
se koná v úterý 17. září 2013.

- R
 ada města projednala žádost o pronájem části pozemku města p.č. 3298 o velikosti cca 250 m2
jako zahrádku. Žádost podali manželé Z. a Z. D., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města
ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města.

Cena za očkování proti vzteklině je 80 Kč
a vícekombinační vakcíny je 280 Kč.

- R ada města projednala informaci o výběrovém řízení za zakázku Oprava havarijního stavu
střechy Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou. Oprava je nutná z důvodu opadávání
omítky a zatékání do objektu ZŠ. Výběrové řízení zajišťuje základní škola. Rada města souhlasí
s provedením opravy; část nákladů na opravu bude hradit základní škola ze svého rozpočtu
a část nákladů ve výši cca 260.000,- Kč bude hradit město.

Náhradní termín očkování je ve středu
18. září od 17. 00 do 18.00 hodin.

- R ada města projednala informaci starosty města o jednání s nájemcem Kulturního domu v Hodkovicích nad Mohelkou panem Miroslavem Hájkem ve věci úpravy atria KD. Rada města souhlasí s provedením úpravy atria KD a schvaluje spoluúčast města na této akci ve výši 20.000,- Kč
z celkových předpokládaných nákladů ve výši 50.000,- Kč.
- R ada města projednala žádost o finanční příspěvek na částečné pokrytí nákladů na účast mládežnického družstva oddílu nohejbalu na mistrovství ČR v nohejbalu. Žádost podal za oddíl nohejbalu Sportovního klubu Hodkovice n. M. hospodář oddílu nohejbalu pan Tomáš Kraus. Rada
města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč.
Úplné znění usnesení zastupitelstva a rady města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka

Bližší informace na tel 724 234 335.

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013
Ceny inzerce

A5 CELÁ

A5 1/2

A5 1/4

A5 1/8

BAREVNÁ

ZÁKLAD

500 Kč

300 Kč

200 Kč

100 Kč

1 500 Kč

3 po sobě jdoucí
vydání, sleva 10 %

450 Kč

270 Kč

180 Kč

90 Kč

1 350 Kč

6 po sobě jdoucích vydání, sleva 15 %

425 Kč

255 Kč

170 Kč

85 Kč

1 275 Kč

11 celý rok, sleva 30 %

350 Kč

210 Kč

140 Kč

70 Kč

1 050 Kč

V tabulce jsou navrženy ceny se slevou na jeden měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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KINO – ZÁŘÍ 2013
HODKOVICE NAD MOHELKOU

PROGRAM AKCÍ

Pátek 6. září v 19 hodin

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA

Z Á Ř Í 2013

Stane se chudý, ale odvážný Matěj ženichem sedlákovy Majdalenky? Uvidíte
v české pohádce Zdeňka Trošky. Délka 98 minut. Vstupné 50 Kč.

Přijďte se bavit do
Tipsport areny v Liberci!

EUROPEAN TROPHY

Pátek 13. září v 19 hodin

KAČENKA A STRAŠIDLA

1. a 8. 9.

V rámci mezinárodního turnaje hostí v září Bílí Tygři klub TPS Turku
a dalšího českého zástupce v soutěži, soupeře z Pardubic.

Malá Kačenka dostává neobvyklý dárek-pouťový Dům hrůzy plný
strašidelných ﬁgurín. Tři z nich ožijí a Kačenku poslouchají. Pohádka
ČR, Německo, Rakousko, Švýcarsko. České znění. Délka 84 minut. Vstupné
50 Kč.

SPORT LIVE 2013

Pátek 20. září v 19 hodin

7. 9. / 9.00 - 16.00 hod.

KAČENKA A ZASE TA STRAŠIDLA

Sportovní veletrh a show nabídne prezentace sportovních klubů
a oddílů i prohlídku Tipsport areny a areálu Sport Parku Liberec.

Pátek 27. září v 19 hodin

LIBERECKÉ
VŠEHO TRHY

Pomohou strašidla Kačence zachránit Dům hrůzy? Pokračování pohádky
Kačenka a strašidla. ČR, Německo, Rakousko, Švýcarsko. České znění. Délka
84 minut. Vstupné 50 Kč.

14. a 28. 9. / 6.00 - 11.00 hod.

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

HAPPY, HAPPY

Kaja žije obyčejným rodinným životem do okamžiku, než se do sousedství
přistěhuje nová rodina. Je skutečně tak dokonalá? Norská romantická komedie. České titulky. Délka 88 minut. Vstupné 50 Kč.

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC TIPSPORT EXTRALIGA 2013/14

NA ŘÍJEN 2013 PŘIPRAVUJEME
KRÁL ZLODĚJŮ, TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ,
NA VELIKOSTI NEZÁLEŽÍ, KVĚT POUŠTĚ

15., 22. a 27. 9.

Bílí Tygři vstupují v září do extraligové sezóny. Na domácím ledě hostí
nejprve Plzeň a dále se o první body utkají s hráči Sparty a Kladna.

DÁLE VÁS ČEKÁ 
EDUCA 2013 MYJOB LIBEREC

17. - 19. 10.

Fotograﬁe z pohádky NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA.

Placená inzerce

Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v severních
Čechách nabídne možnosti studia a zaměstnání z ČR i zahraničí.

Vstupenky v síti www.ticketpro.cz
Volejte zdarma 800 800 007
www.tipsportarena.cz

Kulturní kalendář
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Kam v září za kulturou v regionu
DEN

ČAS

NÁZEV

MÍSTO KONÁNÍ

31. 8. – 1. 9.

Celý den

Sychrovská pouť

Sychrov, Radimovice

30. 8. – 8. 9.

Celý den

Ferdinand Porsche festival

Pivovar Konrad, Vratislavice

7. 9.

10.00 – 16:00

Sport Live 2013

Sportpark Liberec

7. 9.

9.00-17.00

Dny evropského dědictví Liberec

Liberec a okolí

8. 9.

9.00 – 17.00

Dny evropského dědtictví Žitava

Žitava a okolí

8. 9.

15.00

Ferda Mravenec

Divadlo F.X. Šaldy Liberec

12. 9.

19.00

Tančírna nevyslovených přání

Divadlo F.X. Šaldy Liberec

13. – 14. 9.

Celý den

Rallye Legend Liberec

Liberec a okolí

15. 9.

10.00

Neposlušná kůzlátka

Kulturní centrum Vratislavice
101010

20. – 21. 9.

Celý den

Jablonecké podzimní slavnosti

Eurocentrum Jablonec nad Nisou

20. – 29. 9.

Celý den

Všemodelářská výstava a mezinárodní soutěž lodních modelů

Eurocentrum Jablonec nad Nisou

21. 9.

9.00 – 18.00

Oslavy Ještědu 2013

Ještěd

25. 9.

19.30

Bára Hrzánová - Máj

Kulturní centrum Vratislavice
101010

29. 9.

11.00 a 15.00

Krkonošské pohádky

Divadlo F.X. Šaldy Liberec

Přehled akcí je sestaven z dostupných zdrojů, změna programu vyhrazena.
Více na www.libereky-kraj.cz, www.evstupenka.cz a www.infolbc.cz
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ZŠ TGM v HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU
organizuje i v letošním školním roce

KURZ ANGLIČTINY
pro dospělé

 Kurz je určen mírně pokročilým zájemcům.
 Přihlášky: zájemci se mohou hlásit na tel.čísle: 731 159 462,
na e-mailové adrese: banghova@zshodkovice.cz,
nebo na zahajující schůzce.
 Začátek kurzu: čtvrtek 19. 9. 2013 v 17.30 v ZŠ TGM
(zaplacení kurzovného, organizační záležitosti, zahájení výuky).
 Kurzovné: 2 700 Kč na školní rok (60 vyučovacích hodin).

Vážená paní, vážený pane,

Program:

hejtman Libereckého kraje, Martin Půta,
náměstek hejtmana Libereckého kraje pro zemědělství a životní prostředí Josef Jadrný
a starosta obce Brniště Ivan Pastorek

si Vás dovolují pozvat na

9.00–21.00 hodin

XI. KrajsKé DožínKoVé slaVnostI,

Pohádky a kreativní dílny pro děti, výstava zemědělské techniky a zvířat,
vyhlášení výsledků soutěže Výrobek roku 2013 z odvětví potravinářství,
soutěž o nejlepší dožínkový koláč…

v sobotu 7. září 2013 v obci Brniště

Vystoupí: folklórní soubory, Celestýnka, skupiny Queenie, Seven,
Konec Konců, Bohemia Universal Band a další.

které se letos konají

slavnostní zahájení ve 13.00 hodin.

www.kraj-lbc.cz

www.brniste.cz

Kulturní kalendář
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Filominátor

ARTISTÉ, AKROBATÉ,
FAKÍR, MAGIC SHOW,
KLAUN CATTITO
A DALŠÍ…

O víkendu 6. a 7. července 2013 se v Jablonci nad Nisou uskutečnilo mistrovství ČR SH
ČMS v požárnm sportu v kategorii dorost, na který si vybojoval účast za Liberecký kraj
již po druhé člen našeho Hodkovického hasičského sboru Filip Kraus.
Získal v jednotlivcích celkové krásné 7. místo.

VYSTOUPENÍ 7. 9. 2013
V KINĚ V HODKOVICÍCH
OD 11.00 A 14.00 HODIN

V jednotlivých disciplínách byl v běhu na 100 m s překážkami s časem 18.38 na 9. místě, ve dvojboji s časem 16.06 na
8.místě a v testu na 1. místě za bezchybný test, stejně jako
všichni ostatní závodníci.
Blahopřejeme Filipovi ke krásnému umístění a děkujeme
mu a jeho celému realizačnímu týmu za úspěšné reprezentování Hodkovic na mistrovství.

POZOR AKCE!!!
VSTUP ZDARMA!!!

Oslavy 40. výročí Ještědu
21. září 2013, 09:30 – 18:00 hodin

M + P stravování

AREÁL VYSÍLAČE A HORSKÉHO HOTELU JEŠTĚD


prohlídky vysílače Ještěd



prohlídky prostor restaurace a hotelu Ještěd včetně prohlídky obnoveného salónku podle
původní podoby interiéru



výstava původních předmětů vybavení restaurace a hotelu Ještěd



výstava fotografií a autogramiáda ke knize Fenomén Ještěd



módní přehlídka retro modelů



kreativní dílny, soutěže



prodej regionálních výrobků, bohatý doprovodný program



výjezd automobilových veteránů na Ještěd



prohlídky strojovny kabinové lanové dráhy



zvýhodněné ceny jízdného kabinovou lanovkou



ohňostroj

Naše firma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy
do firem, domů s pečovatelskou službou apod.
 Tuto službu zajišťujeme v současné době i pro dům s pečovatelskou službou a pro
soukromé osoby v Hodkovicích nad Mohelkou.
 Obědy vaří Miloslav Marek a Soňa Bílková, každý den se vaří polévka
a zákazník má možnost výběru ze dvou hlavních jídel.
 Cena oběda je 60 Kč a to včetně dovozu.
 Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

Máte-li o naše služby zájem, informujte se
na tel. čísle 485 147 088 nebo na adrese:

VSTUP ZDARMA



jízdy historickou tramvají a historickým autobusem z vozovny DPML do Horního Hanychova
a do Lidových Sadů



jízdy historickým autobusem od spodní stanice lanovky k Ještědce



výjezd automobilových veteránů na Ještěd

Placená inzerce

Den otevřených dveří vozovny DPML

Miloslav Marek
M + P stravování
Smržov 64
463 43 Český Dub

Kulturní kalendář
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Františka Loutchanová
učitelka hodkovické české školy
Před 70 lety, v srpnu 1943, byla v koncentračním táboře Osvětim umučena sl.
Františka Loutchanová, učitelka hodkovické české školy a po záboru pohraničí
i školy ve Vlastibořicích. Byla také členkou odbojové skupiny „Krystal“.
Brzy po osvobození se v novinách objevil článek o této statečné učitelce. Napsal
jej Josef Kvaček, kolega sl. Loutchanové z hodkovické i vlastibořické školy. Znění
tohoto článku pod názvem „Za učitelkou z českého pohraničí“ je v původní novinové úpravě.

Za učitelkou z českého pohraničí
J. Seifert:
….jak bychom mohli zpívat nyní-nebýt Vašeho mlčení.
Dnes, po šesti létech strádání, vrací se
z koncentračních táborů tisíce národních
mučedníků.
Na jednu oběť marně čekáme. Nevrátí se-zahynula v Oswiečimi. Jest to bývalá odborná učitelka domácích nauk Františka
Loutchanová.
Působila na měšťanské škole v Hodkovicích a žila ve výslužbě v Turnově. Jako uvědomělá Češka hned pochopila za okupace,
kde je její místo. V jejím bytě v Turnově byli
zapojováni učitelé do podzemního odboje
proti okupantům od září 1939. Toto hnutí
vedl bývalý velitel liberecké posádky plk.
Alois Verner, který z jejího bytu vydával
pokyny různými směry. Když pak plk. Verner musil se skrývati na různých místech
u přátel, byla s ním paní učitelka ve stálém
spojení a vyřizovala jeho pokyny a směrnice, jež pak byly dále sdělovány zapojeným
osobám.
V dalším vývoji sháněla potraviny pro
skrývající se členy ilegálního hnutí, hlavně

mezi bývalými žákyněmi hodkovické školy. Do jejího bytu byly též sehnané potraviny dodávány, aby je dále doručovala. Slídivým zrakům Gestapa a jeho donašečům
nezůstalo hnutí utajeno a někteří účastníci
byli zatčeni. Tu paní učitelka uchýlila se po
předchozím sjednání na Jivinu a do Sedlíštěk. Tam pomáhala při vaření v zemědělství. V neděli a při příležitosti chodila do
Vlastibořic ke svým známým. Obecní úřad
ve Vlastibořicích vystavil jí fingovanou policejní přihlášku k pobytu. S hnutím v Turnově byla stále ve styku a občas do svého
bytu do Turnova zajela pro zprávy. Když po
Heydrichově odstranění běsnění Gestapa
dostoupilo vrcholu, odjela opět z Turnova
do Vlastibořic, na Jivinu a do Sedlíštěk. Zde
v klidu přírody utišovali jsme a uklidňovali její rozechvělé nervy.
Na jaře 1943 naposled přijela z Turnova
velmi rozechvěna. V neděli sdělila poslední
pokyny a informace z podzemního hnutí. Dlouho se dívala a nemohla se rozloučit s pohledem z našeho okna. Viděla celý
Český ráj-svůj domov s Kalužníkem. Snad
tušila, že svůj drahý domov vidí naposled,
alespoň z dálky. Odešla na Jivinu, kde přenocovala. Po svém příjezdu do Turnova
byla zatčena, odvezena do Kartouz, pak na
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Pankrác a posléze do Oswiečimi, kde v srpnu 1943 její choré a vysílené tělo podlehlo.
Padla, ale neprozradila nikoho. Kolik rodin
v Turnově a jejich přátel na venkově, kde
před svým zatčením žila, děkuje její statečnosti a jejímu mlčení. Její památka zůstane nám vzorem hraničářského vlastenectví, vzorem obětování a lásky k bližnímu.
Všechny děti, které učila, na ni nikdy nezapomenou.
Těchto pár řádků posílám za Vámi, paní
učitelko, do daleké cizí země, kde spíte věčný sen.
Vaše oběť nebyla marná a my ve Vlastibořicích, na Jivině a v Sedlíšťkách nezapomeneme.
J. Kvaček.
*****
Slečna Františka Loutchanová se narodila v dubnu 1880 v Mašově, navštěvovala
obecnou a měšťanskou školu v Turnově.
Prodělala několik kurzů ženských ručních
prací.
Když byla kladně vyřízena žádost školního
výboru české školy v Hodkovicích o zavedení předmětů kreslení střihů a šití prádla
pro dívky, byla sl. Loutchanová ustanovena
učitelkou těchto předmětů. K nim přibylo
také vaření.
*****
Po válce na sl. Loutchanovou Hodkovice
nezapomněly. Kronika i dobový tisk zaznamenaly tuto událost. Dne 15. června
1947 uspořádala rodičovská sdružení škol
v Hodkovicích Den dětské radosti. V rámci
této slavnosti byl ve školní budově odhalen
pamětní obraz učitelky Františky Loutchanové, který byl dílem prof. V. Hodíka z Turnova. Odpoledne se potom konala školní
slavnost s ukázkami předsletových cvičení
žactva na hřišti u školy. Obraz zůstal ve

škole asi rok až dva a potom byl odstraněn.
Zajímavá zmínka se objevila v časopisu
turnovských rodáků „Náš Turnov“.
V článku o turnovském divadle je psáno
„…i divadelní garderoba přispěla svojí pomocí ohroženým. Poskytla sl. Loutchanové, učitelce domácích nauk a člence podzemního hnutí, několik kusů mužského
oděvu pro lidi, kteří v našem kraji hledali
záchranu před hitlerovskými vrahy. “
Tolik připomenutí života statečné ženy,
která přinesla oběť nejvyšší za osvobození
naší vlasti.
*****
Na fotce ze školního roku 1927 – 1928 je
sl. Loutchanová zachycena s děvčaty při
hodině vaření. Vedle ní stojí správce školy
Václav Jůza. Některá z děvčat jí možná pomáhala se sháněním potravin, jak je psáno
v článku J. Kvačka.
Závěrem bych rád poděkoval paní Thořové,
paní Marešové a pánům Laurinovi a Thořovi, kteří svými vzpomínkami pomohli
při psaní tohoto článku, i když je sl. Loutchanová přímo neučila.
František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Kulturní kalendář
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Letní kino

ve Skalním Údolí
Hodkovice nad Mohelkou
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Sdružení rodáků a přátel

Hodkovice nad Mohelkou

pořádá a srdečně Vás zve dne

28. 9. 2013 od 18 hodin
na přednášku

Keňa – jak ji znáte ale také neznáte
P. Sluka , P. Kamenský

Po přednášce bude promítán film

Nejdivočejší afrika – dokument z Keni
Letos v únoru se rozhodli, jedna divoška a dva divoši z Čech procestovat na vlastní
triko část Keni. Poznat kulturu, přírodu, zvířata, hory, safari, domorodé kmeny, zvyky,
dobrodružství a samozřejmě i místní jídelníček.

pořádá
již tradiční „Stezku za historií Hodkovic“

v sobotu dne 14. 9. 2013
SSttaarrtt uu ZZáákkllaaddnníí šškkoollyy TT.. G
G.. M
Maassaarryykkaa vv H
Hooddkkoovviiccíícchh nnaadd M
Moohheellkkoouu
oodd 0099::0000 -- 1100::0000 hhooddiinn
Za symbolický startovací poplatek 20,- Kč (děti do 15-ti let 10,-Kč a
nejmladší zdrama) projdete stezku cca 3 km dlouhou, plnou tajemné
historie a povídání o zajímavých pamětihodnostech v našem městě. Na
konci (ve „Skalním údolí“) dostane každý účastník buřtíka a pivo (limo)
zdarma.

Vše jen s letenkou v ruce, odvahou a knihou průvodce po Keni. Přijďte si poslechnout
co vše se stalo na naši cestě.

U občerstvení nám den (od cca 11:00 – dle přání) zpříjemní hudba
„DIAMANT“ – hudební duo Petra Škody se svým bohatým
repertoárem.

Občerstvení zajištěno (pivo, limo, buřty, klobásky) – možnost opékání.

Pozdní odpoledne a večer zpříjemní u táboráku kytara

Vstupné je dobrovolné, při nepříznivém počasí budou diváci pod plachtou.

Mladí, staří, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové i děti (možno i s kočárky),
všichni jste srdečně zváni na opravdu nenáročnou procházku a taneček. Krása a
malebnost „Skalního údolí“ podbarvená příjemnou atmosférou hudby a vůně přírody
by neměla nechat doma sedět ani Vás, kteří si na stezku netroufáte. Každého rádi
přivítáme. Na kratší či delší posezení zajištěno občerstvení.

Těšíme se na vaši účast – Horolezecký oddíl Hodkovice n./M. a parta nadšenců.
V případě dotazů: kontakt P. Kamenský 606/453 289.

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Kulturní kalendář
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38. ročník Lesního běhu
Faistauerův memoriál

Tratě:

Zdravotní služba zajištěna zdravotní sestrou.

Převážně po lesních cestách, malý kousek po
asfaltu, tretry nedoporučujeme.

Výsledky:

Vyhlášení výsledků:

Budou zveřejněny po závodech na webu
www.burin.unas.cz

Pořadí v cíli bude průběžně vyvěšováno v prostoru cíle.
Vyhlašování vítězů průběžně během závodů.

Hodkovice nad Mohelkou, Skalní údolí
5. říjen 2013

Ceny:

Občerstvení:
Skromné občerstvení v průběhu závodu a po
jeho skončení.

První tři v každé kategorii obdrží hodnotné věcné ceny.

Startovní čísla:

Pořádá: SK Hodkovice n. Moh. – oddíl lyžování
Start:

Upozornění:

Protesty:

kategorie mládeže v 9.30 hod.
kategorie muži v 11.00 hod.
na místě od 9.00 hod průběžně
dospělé kategorie
40 Kč
dorost
20 Kč
žactvo 5. – 8. kat.
10 Kč

Ředitel závodu:
Prezentace:
Velitel trati:
Hlavní rozhodčí:

POKORNÝ Pavel
KONEJL Stanislav
BRADÁČ Bohumil
FIALA Jaroslav

Závodní kategorie

Vklad: 500 Kč

NA SHLEDANOU V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU.
www.burin.unas.cz
Závodí se podle pravidel lyžování.

ročník narození

délka trati

1. a 2. Předžákyně a předžáci

2007 – 2006

150 m

3. a 4. Žákyně a žáci nejmladší

2005 – 2004

300 m

5. a 6. Žákyně a žáci mladší

2003 – 2002

750 m

7. Žákyně starší

2001 – 2000

1000 m

8. Žáci starší

2001 – 2000

1500 m

9. Dorostenky mladší

1999 – 1998

1500 m

10. Dorostenci mladší

1999 – 1998

2800 m

11. Dorostenky starší

1997 – 1996

2800 m

12. Ženy

1995 a starší

2800 m

13. Dorostenci starší

1997 – 1996

3600 m

14. Muži veteráni

5. 10. 1973 a starší

7200 m

15. Muži hlavní závod

1995 – 4. 10. 1973

7200 m

Akce je podpořena Grantem Města Hodkovice

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý,Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky jsou pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček: 15 – 18 týdnů.
Cena: 149 – 170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks.

Placená inzerce

Přihlášky:
Startovné:

Závodníci a činovníci se zúčastní závodů
na vlastní nebezpečí.

Za ztrátu účtujeme: 200 Kč

Prodeje se uskuteční v pátek 20. září 2013 v 17.20 hod.
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.
Bližší informace Po - Pá 9 - 16 hod. – tel: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.
Nová služba při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena 15 – 22 Kč/ks)

Kulturní kalendář
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PRAVIDELNÝ PROVOZ KLUBU OD 1. 9. 2013
Pondělí

Úterý

16:45 – 17:30

veselé pískání – děti 5+ (od 17. 9. 2013)
Hra na flétny, vede: Jarmila Šimková, tel. 720 495 987
Cena: 30 Kč/rodina

18:00 – 19:00

step aerobik

17:00 – 18:30

výtvarná dílna
(od 17. 9. 2013)
Vede: Věra Kolomazníková, tel. 606 187 177, cena: 30 Kč/rodina

18:30 – 19:30
19:30 – 20:30

vede: Katka Francová, tel. 724 275 809

TRAMPOLÍNKY (SPV)

Vede: Kateřina Rozkovcová, tel. 606 654 315

TRAMPOLÍNKY (SPV)

Vede: Kateřina Rozkovcová, tel. 606 654 315

Středa

19:00 – 20:00

pilates, kalanetika (SPV)

Čtvrtek

16:00 – 17:30

OTAKÁREK – klub pro děti 3-5 let nové od 19. 9. 2013

18:00 – 19:00

Pátek

Vede: Lenka Vítová, tel. 605 408 474, cena: 30 Kč/osoba

Vede: Markéta Khauerová, tel. 604 959 488, cena: 30 Kč/dítě

step aerobik

vede: Katka Francová, tel. 724 275 809

19:00 – 20:00

step aerobik– sál

09:00 – 10:30

volná herna pro děti

09:15 – 10:00

pohybová školička (od 13. 9. 2013)

19:00 – 20:00

TRAMPOLÍNKY (SPV)

od 5. 9. 20 13
Vede: Markéta Khauerová, tel. 604 959 488, cena: 40 Kč/osoba

Vede: Hanka Kaštovská, tel. 724 275 809, cena: 30 Kč/rodina
Vede: Kateřina Rozkovcová, tel. 606 654 315

Aktuality a případné změny najdete na našich stránkách
www.klubmotylek.estranky.cz

HRAVÁ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE - divadélka, čtení pohádek, výtvarné dílničky
v termínech 13. 10. 2013, 3. 11. 2013 a 24. 11. 2013.
Těšíme se na Vaši návštěvu v RK Motýlek.

Placená inzerce

Na podzimní měsíce připravujeme:
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Dny evropského dědictví
DoProvoDnÝ ProGraM

LIBEREC
sobota
7. 9. 2013
www.liberec.cz

 VÝSTAVA HISTORICKÝCH TRAMVAJÍ
 AUTOVETERÁNI NA LIBERECKÉM VÝSTAVIŠTI
 OKRUŽNÍ JÍZDY HISTORICKU TRAMVAJÍ
 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA

navštivte 23 objektů v Liberci
Prohlídka objektů ZDARMA

Liberecká radnice
9:00 – 17:00
Liebiegova vila
9:00 – 17:00
Liberecké podzemí
9:00 – 17:00
Severočeské muzeum v Liberci
9:00 – 18:00
oblastní galerie Liberec
10:00 – 18:00
Divadlo F. X. šaldy
9:00 – 13:00
kino varšava
9:00 – 17:00
Liberecká výšina
9:00 – 17:00
televizní vysílač a hotel ještěd
9:00 – 17:00
restaurace Plzeňka - sklepení
V době otevření restaurace
Střední prům. škola textilní
9:00 – 17:00
Strossova vila, Husova ulice
9:00 – 17:00
valdštejnské domky
9:00 – 17:00
Přehrada, technické zázemí
9:00 – 17:00

kulturní a společenské
centrum Lidové sady - věž
9:00 – 17:00
kostel „U obrázku“,
ruprechtice
9:00 – 17:00
kostel sv. antonína velikého,
Sokolovské nám.
9:00 – 17:00
kostel nalezení sv. kříže,
Malé náměstí
9:00 – 17:00
kostel sv. vincence z Pauly,
Perštýn
9:00 – 17:00
kostel sv. jana křtitele,
rochlice
9:00 – 17:00
kostel sv. vojtěcha, ostašov
9:00 – 17:00
kostel sv. antonína
Paduánského, ruprechtice
9:00 – 17:00
kostel božího Srdce Páně,
klášterní
9:00 – 17:00

29 objektů v Žitavě

ŽITAVA
neděle
8. 9. 2013
www.zittau.de

Pořádá Statutární město Liberec
odbor sportu a cestovního ruchu

Aktuální informAce nA www.liberec.cz

navštivte také objekty v kryštofově Údolí,
bílém kostele – 7. 9. a Hrádku nad nisou – 8. 9.
Změny v programu vyhrazeny

www.liberec.cz

www.automuzeum.cz

www.ehd.cz

www.zittau.de

www.infolbc.cz
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