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Městské kulturní středisko Hodkovice nad Mohelkou
srdečně zve na koncert zpěvačky

  

Předprodej vstupenek od 7. října v Městské knihovně

Marty Kubišové
15. listopadu 2013  

od 19.00 hodin 

Kulturní dům  
Hodkovice nad Mohelkou

Cena vstupenek 380 Kč

Otevření věže kostela pro veřejnost

vás srdečně zve na dušičkový čas dne 

2. 11. 2013
  k prohlídce kostelní věže  

s výkladem.

 Začátek prohlídky:  10.00
 Ukončení:  11.30

!!! Na konci měsíce října může dojít k upřesnění !!!  
Sledujte prosím nástěnku rodáků v Liberecké ulici !!!

Všichni jsou srdečně zváni.

Za rodáky a přátelé Hodkovic Petr Kamenský

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic ve spolupráci s farností v Hodkovicích n./M.

 

Našim jubilantům  
blahopřejeme  

k jejich  
životnímu výročí 

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

Jubilanti 
listopad 2013

Vítězslav Jágr

Květoslava Kněbortová

Miroslav Lank

Listopad
Když voní zetlelé listí

to již je listopad;

Tak chtělo by se zpátky plout,

do jiných krásnějších a zářivějších dní,

někomu stisknout dlaň,

někoho obejmout.

Zahledět se mu opět do očí, potom ho políbit...,

A z průzračné studánky lásky

jen čistý pramen pít.

Marie Polívková

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,  

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. Foto obálka: Jiří Smetana. 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.

Slovo redakční rady

Vážení čtenáři,
rok nám stříhá metr a ačkoliv se zdá brzy, již v tomto čísle bychom vás rádi pozvali na 
letošní advent. Program adventních trhů a předběžnou pozvánku na celý předvánoční čas 
najdete na zadní straně. Samozřejmě v tomto vydání najdete i jiné zajímavé akce jako je 
jedinečná možnost návštěvy kostelní věže či koncert Marty Kubišové v kulturním domě. 
Všichni jste srdečně zváni.

S přáním hezkého listopadu
za kolektiv redakční rady Naďa Burianová.
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Městský úřad informuje

Informace ze 17. zasedání rady města 18. 9. 2013
-  Rada města provedla otevření obálek na výběrové řízení na funkci ředitele Technických služeb 

Hodkovice a Bytového hospodářství Hodkovice. Do výběrového řízení se přihlásilo ve stanove-
né lhůtě 13 uchazečů. Rada města jmenuje výběrovou komisi pro provedení výběru nejvhod-
nějšího uchazeče na výše uvedenou funkci ve složení: Antonín Samek, Markéta Khauerová, 
Miroslav Matějka, Michal Trojan, Václav Pechatý, Ivana Havlíková a Alena Ježková.

-  Rada města provedla otevření obálek na výběrové řízení na funkci referenta oddělení životní-
ho prostředí a památek. Do výběrového řízení se přihlásilo ve stanovené lhůtě 28 uchazečů. 
Rada města jmenuje výběrovou komisi pro provedení výběru nejvhodnějšího uchazeče na výše 
uvedenou funkci ve složení: Ing. Jiří Kovačič, Antonín Samek, Markéta Khauerová, Pavel Arlt, 
Ivana Havlíková, Irena Líbalová a Alena Ježková.

-  Rada města projednala žádost o koupi části pozemku města p. č. 76 (ostatní plocha) o celkové 
výměře 1.734 m2  v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal za společnost KIPA s.r.o. se 
sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou, IČ 25430408 jednatel pan Zdeněk Kindl. RM nesouhlasí 
s prodejem výše uvedené části pozemku a předkládá věc k rozhodnutí zastupitelstvu města

-  Rada města projednala žádost o koupi pozemku města p. č. 81 (ostatní plocha) o celkové vý-
měře 238 m2  v k. ú. Záskalí. Žádost podal za společnost Tridea s. r. o. se sídlem v Liberci, IČ 
28726375 jednatel pan Ing. Jiří Tůma. RM s prodejem pozemku souhlasí, ukládá tajemníkovi 
zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu 
města.

-  Rada města schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
číslo IV-12-4012152, předmětem smlouvy je umístění nového vedení NN pro parcely v Luční 
ul. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek 
p. č. 870, 871 a 877 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová fi nanční náhrada za zřízení 
věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 

-  Rada města souhlasí s předloženým návrhem Opatření obecné povahy, kterým se vydává 
změna č. 5 ÚPNSÚ Hodkovice nad Mohelkou a předává věc ke schválení zastupitelstvu města.

-  Rada města bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Liberci č. j. 8 P 56/2012 ze dne 
21.06.2013, kterým soud ustanovil Město Hodkovice nad Mohelkou opatrovníkem pana M.Š, 
bytem v Domově a Centru aktivity Hodkovice nad Mohelkou. RM určuje, opatrovníkem ve 
smyslu tohoto usnesení paní Hanu Čermákovou.

-  Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy v Hodkovicích nad 
Mohelkou za školní rok 2012/2013.

-  Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy T. G. Masaryka v Hod-
kovicích nad Mohelkou.

-  Rada města projednala informaci ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích o zadání zakázky na 
nákup vybraných dřevěných herních prvků pro školní zahradu. Rada města souhlasí s náku-
pem výše uvedených herních prvků v hodnotě do 118.000,- Kč (včetně DPH) a cenou za montáž 
do 20.452,- Kč (včetně DPH). Platby budou provedeny z rozpočtu mateřské školy.

-  Rada města projednala oznámení o konání 1. ročníku závodu na kolečkových lyžích pod 
názvem Silvini Skiroll cup Ještěd, a to dne 29. 09. 2013 v době od 13,15 hod do 14,30 hod. 
Oznámení podal Magistrát města Liberec, oddělení silniční a dopravní. Rada města souhlasí 
s vedením objízdné trasy tohoto závodu silnicí č. II/278 Český Dub – Hodkovice nad Mohelkou 
– Liberec.

Informace ze 6. zasedání zastupitelstva města 25. 9. 2013
-  Zastupitelstvo města projednalo zařazení návrhů č. 49, 50, 51 a 52 do zadání nového územ-

ního plánu Města Hodkovice nad Mohelkou podle příloh, které jsou jeho nedílnou součástí 
a schvaluje zařazení návrhu č. 49 (p. p. č. 3034, 3183), č. 50 (p. p. č. 279/1), č. 51 (část p. p. č. 
162/4) a č. 52 (p. p. č. 115/1) do zadání nového územního plánu Města Hodkovice nad Mohel-
kou.

-  Zastupitelstvo města schvaluje zadání nového územního plánu Města Hodkovice nad Mohel-
kou podle předloženého návrhu ve znění podle přílohy tohoto usnesení a v návaznosti na usne-
sení zastupitelstva města č. 36/13 a ukládá starostovi města zajistit následné kroky v procesu 
pořizování nového územního plánu Města Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh obecné povahy, kterým se vydává změna č. 5 
ÚPNSÚ Hodkovice nad Mohelkou, ve znění podle předložené přílohy a ukládá starostovi měs-
ta zajistit oznámení o vydání změny č. 5 ÚPNSÚ Hodkovice nad Mohelkou, ve smyslu § 173 
zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

-  Zastupitelstvo města projednalo podnět podaný proti prodeji pozemku města p. č. 1080/1. 
Zastupitelstvo města tento prodej schválilo na svém zasedání dne 21. 09. 2011 usnesením 
č. 30/11. Podnět podal pan J. K., bytem Liberec – Vratislavice. Podle provedeného zjištění byl 
prodej tohoto pozemku řádně projednán, řádně zveřejněn na úřední desce města a při řízení 
o prodeji nedošlo k porušení žádného právního předpisu. Zastupitelstvo města proto protest 
k prodeji tohoto pozemku zamítá jako nedůvodný.

-  Zastupitelstvo města projednalo 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 Hod-
kovice nad Mohelkou. Zastupitelstvo města prodej výše uvedeného pozemku schvaluje za cenu 
50,- Kč za 1 m2 plus náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města projednalo žádost o koupi pozemku města p. č. 3317 (trvalý travní po-
rost) o výměře 1.382 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan S. T. bytem Hodko-
vice nad Mohelkou. Zastupitelstvo města prodej výše uvedeného pozemku neschvaluje. 

-  Zastupitelstvo města projednalo žádost o koupi pozemku města p. č. 115/1 (trvalý travní po-
rost) o výměře 1.245 m2 v k. ú. Radoňovice. Žádost podal pan M. H., Hodkovice nad Mohelkou. 
Zastupitelstvo města prodej výše uvedeného pozemku neschvaluje.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu města za období leden až srpen 
2013. Celkové příjmy města za toto období jsou ve výši 30.932 tis. Kč (85%) a celkové výdaje 
města jsou ve výši 25.557 tis. Kč (59%). Financování je ve výši 5.245 tis. Kč (záporné, neboli 
kladný hospodářský výsledek).

(pokračování na straně 6)
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Informace z 18. zasedání rady města 2. 10. 2013
-  Rada města projednala návrh místostarostky na podání žádosti o převod nebo prodej pozem-

ku p. č. 2616 (zahrada) o výměře 937 m2 ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Ředi-
telství silnic a dálnic ČR se sídlem v Praze a převod nebo prodej pozemku p. č. 2607 (trvalý 
travní porost) o výměře 929 m2 ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Státní pozemkový 
úřad se sídlem v Praze. Důvodem pro převod výše uvedených pozemků je jejich možné sloučení 
s kupovaným pozemkem p. č. 2389/1 a vytvoření ucelené plochy pro další využití pro město. 
Rada města souhlasí s návrhem, pověřuje starostu podáním žádostí o převedení pozemků do 
vlastnictví města.

-  Rada města projednala Oznámení o přestupku, předaného Policií ČR, obvodním oddělením 
Hodkovice nad Mohelkou. Oznámení o přestupku se týká rušení nočního klidu při akci ko-
nané občanským sdružením ABT Česana – Rohozec na Záskalí dne 7. 09. 2013. Rada města 
konstatuje, že z hlediska zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích nelze tuto věc řešit, protože 
z hlediska tohoto zákona nebyl žádný přestupek spáchán. Věc je nutno posuzovat podle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který řeší ochranu před hlukem. Rada města po-
věřuje starostu města předáním oznámení o přestupku Krajské hygienické stanici Libereckého 
kraje se sídlem v Liberci. 

-  Rada města projednala oznámení o ukončení výkonu opatrovnictví pro pány F. K., P. H. a J. 
F., všichni bytem Hodkovice nad Mohelkou. Oznámení podala paní Hana Čermáková, opatrov-
nice. Důvodem ukončení výkonu opatrovnictví je platnost nového Občanského zákona, který 
specifikuje v § 63, že opatrovníkem nemůže být osoba provozovatele zařízení, kde opatrovanec 
pobývá. Rada města ukládá starostovi města projednat s ředitelkou Domova a Centra aktivity 
v Hodkovicích nad Mohelkou převzetí výše uvedených opatrovanců některou osobou z tohoto 
Domova.

-  Rada města projednala a bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Liberci č. j. 26 P 20/98 
ze dne 30. 08. 2013, kterým soud ustanovil Město Hodkovice nad Mohelkou opatrovníkem 
paní L. Č., bytem v Domově a Centru aktivity Hodkovice nad Mohelkou, zbavené způsobilosti 
k právním úkonům. Rada města určuje opatrovníkem ve smyslu tohoto usnesení paní Ladisla-
vu Bolardovou, referentku Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou.

-  Rada města projednala petici, došlou městu dne 2. 10. 2013, podanou občany města z oblasti 
Dolánek v Hodkovicích nad Mohelkou. Předmětem petice je žádost o vyčištění a prohloubení 
koryta Mohelky, vybudování regulace této řeky, osazení lávek přes řeku zábradlím a oprava 
zábradlí mostu. Požadavky jsou reakcí na červencovou povodeň. Starosta města již jednal s Po-
vodím Labe o vyčištění koryta Mohelky; byla uskutečněna prohlídka místní situace a v jed-
nání je i oprava zábradlí mostu. Doplnění zábradlí u lávek přes Mohelku bude zařazeno do 
rozpočtu města příštího roku.

-  Rada města projednala a bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trva-
lému pobytu v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v ul. Liberecká č. p. 
19 u pana F. V. (+ 1 osoba).

Informace z 19. zasedání rady města 18. 10. 2013
-  Rada města projednala návrh místostarostky na podání žádosti o dotaci do OPŽP, výzva č. 50, 

prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u ne-
podnikatelské sféry, 3.2.1 Realizace úspor energie na projekt Zateplení Mateřské školy v Hod-

kovicích nad Mohelkou. Podle zpracovaného energetického auditu by se jednalo o zateplení 
obvodových stěn, zateplení střešního pláště a výměnu zbývajících oken a dveří. Podle zpra-
cované dokumentace je předpokládaná investice ve výši 7 mil. Kč. Rada města projednala tři 
předložené nabídky na zpracování žádosti o dotaci, a to od společnosti AXIOM engineering s. 
r. o. se sídlem v Pardubicích, pana Ing. Tomáše Ruprichta, bytem Hradec Králové a společnosti 
Tima Liberec s. r. o. se sídlem v Novém Městě nad Metují. Podle výše ceny vybrala rada města 
jako nejvýhodnější nabídku společnosti Tima Liberec s. r. o. se sídlem v Novém Městě nad 
Metují za cenu 17.500,- Kč včetně DPH za zpracování a 90.000,- Kč v případě, že bude žádost 
na MŽP schválena k dotaci. 

-  Rada města schvaluje žádost o pronájem části pozemku města p. č. 76 (ostatní plocha) o cel-
kové výměře 1.734 m2. Pronájmem části pozemku před domem č. p. 721 v Zahradní ul. chce 
žadatel vyřešit problém s parkovací plochou pro zákazníky této společnosti. Žádost podal za 
společnost KIPA s. r. o. se sídlem Zahradní 721, Hodkovice nad Mohelkou, IČ 25430408, pan 
Zdeněk Kindl. RM ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města.

-  Rada města schvaluje žádost o směnu a pronájem části pozemku města p. č. 215 (ostatní 
plocha) o celkové výměře 1.241 m2. Žádost podali paní J. K. a pan J. B., oba bytem Hodkovice 
nad Mohelkou. Důvodem žádosti je na části pozemku vybudovat stání pro parkování vozidel 
a část pozemku chtějí dále pronajímat. RM ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu na 
úřední desce města. 

-  Rada města projednala zápis z jednání sociální a bytové komise RM ze dne 9. 10. 2013 s ná-
vrhem na přidělení městského bytu č. 8  o velikosti 2 + 1 (58,26 m2) na adrese Podlesí č. p. 
624, Hodkovice nad Mohelkou. Rada města schvaluje přidělení tohoto bytu paní K. R., bytem 
Hodkovice nad Mohelkou, a to od 1. 11. 2013. RM souhlasí s náhradníky na přidělení tohoto 
bytu, a to s paní M. V. a paní E. H.

-  Rada města projednala návrh místostarostky na provedení výběru nového dodavatele plynu 
pro Základní školu v Hodkovicích nad Mohelkou. Rada města ukládá místostarostce zadat 
výzvu na podání nabídek k dodávkám plynu pro zajištění provedení výběrového řízení.

-  Rada města projednala informaci o práci Základní školy T. G. Masaryka v Hodkovicích nad 
Mohelkou za období květen až říjen 2013. Informace je doložena přehledem projektů, akcí 
a úspěchů základní školy v tomto uplynulém období.  Rada města schvaluje výplatu odměny 
ředitelce základní školy za dobré vedení základní školy v tomto období. 

-  Rada města projednala návrh místostarostky na změny ve Směrnici o zadávání veřejných za-
kázek, a to v čl. 4, odst. 4, 6, 7 a 8 a v čl. 5. Rada města ukládá místostarostce návrh dopracovat 
podle připomínek rady města a předložit na další zasedání rady města.

-  Rada města projednala návrh místostarostky na rozhodnutí ve věci dalšího osudu maringotky 
města, umístěné v jižních Čechách. Maringotka je v posledních letech velmi málo využívaná 
a její provoz je tak neekonomický. Rada města doporučuje prověřit možnost lepšího využití 
maringotky formou pronájmu prostřednictvím cestovní agentury.

-  Rada města projednala návrh starosty města na souhlas města s kácením 2 ks bříz rostoucích 
na pozemku města p. č. 2222 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Rada města doporučuje provést 
místní šetření a ukládá panu Pavlu Kadlecovi z městského úřadu zjistit, komu patří zahrádky 
v této lokalitě.

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

Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka
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Aktuálně z průběhu projektu 3K

Běh událostí je velmi rychlý, jsme již v  druhé polovině projektu Tři kroky pro město 
Hodkovice. Od srpna od října pracoval projektový tým na zpracování projektových listů, 
neboli rozpracování jednotlivých opatření do pracovní podoby. Zastupitelstvu města 
byl na jednání 21. 10. 2013 předložen Souhrn opatření pro akční plán na rok 2014. Jedná 
se o  opatření, která vyžadují financování z  rozpočtu města. Zastupitelstvo města tento 
materiál přijalo a bude s ním dál pracovat při přípravě rozpočtu. 

Ekonomický odbor města a finanční výbor nyní připravují první podobu rozpočtu na rok 2014, 
tak aby se s ním zastupitelstvo seznámilo na dalším jednání, které je plánováno na druhou polovinu 
listopadu. V souvislosti s rozpočtem je potřeba také zmínit zpracovanou Finanční analýzu města 
s rozpočtovým výhledem od ing. Ludka Tesaře. S analýzou a stavem financí seznámil ing. Tesař 
zastupitele na školení 17. 9. 2013. Jasným doporučením pro zastupitelstvo města je tvorba fondu 
oprav a investic, na to navázaný plán oprav a investic a také vyhodnocení stavu a potřebnosti 
veškerého majetku města. Toto téma bude také součástí příštího jednání zastupitelstva města. 
Věřím, že zástupci z veřejnosti si najdou na zasedání čas a budou součástí našich diskuzí.

Z dalších aktivit chystáme na 8. 11. 2013 školení na téma Komunikační a prezentační dovednosti, 
tentokrát pro zaměstnance Městského úřadu a vedení města.

Opět bych chtěla nabídnout všem našim spoluobčanům možnost zaregistrovat si své telefonní 
číslo pro zasílání informačních SMS. Zcela jednoduše můžete zaslat svůj požadavek na e-mail  
jana.mizerova@hodkovicenm.cz nebo irena.libalova@hodkovicenm.cz. V nejbližších dnech potom 
bude nastaven registrační formulář přímo na webových stránkách města. 

Těším se na Vaše podněty a setkání s Vámi. Markéta Khauerová-místostarostka

Základní škola Hodkovice nad Mohelkou

 Ö �Ve� dnech� 14. – 18. 10. 2013� probíhal� na� naší� ZŠ� výzkum� rozvoje� školy� týmem�
z�Ústavu�výzkumu�a�rozvoje�vzdělávání�UNIVERZITY�KARLOVY�v�PRAZE.�Navazoval�
na�práci�v�roce�2008.�Výsledky�zkoumání�budou�zveřejněny�na�webových�strán-
kách�školy.

 Ö �Do� školních� kroužků� se� v� letošním� školním� roce� přihlásilo� 257� žáků.� Abychom�
vyhověli�tomuto�velkému�zájmu,�bylo�otevřeno�více�skupin.

HAD a rok 2013... a 2 pozvánky

Začnu strohými čísly :-))

Soubor Hodkovického amatérského divadla odehrál v sezóně 2012/2013 (září 12 – září 13) 
30 představení, z toho 10 přímo v Hodkovicích (včetně společenského večera a Hodkovických 
slavností). 20 představení zahrál HAD na pozvání mimo Hodkovice. V této sezóně vidělo naše 
představení cca 2040 diváků. 

Za největší úspěch v letošním roce pokládáme uspořádání společenského večera 6. dubna. Ve 
zcela zaplněném sále Kulturního domu  se vzpomínalo na historii a slávu ochotnického divadla                       
v Hodkovicích nad Mohelkou. Bylo úžasné pozorovat, jak nejen tehdejší ochotníci a pamětníci, 
ale i ostatní přítomní, těžko skrývali dojetí před historickými fotkami a dokumenty umístěnými 
na malé výstavce. HAD pro tento večer nastudoval ukázku z klasické divadelní hry J. K. Tyla 
Strakonický dudák. Vrcholem programu bylo předávání Hodkovických thálií těm, kteří se 
zasloužili o ochotnické divadlo    v Hodkovicích. Téměř dva roky příprav, sběru dokumentů 
a pátrání, byly odměněny pocitem, že po letech zapomnění divadlo v Hodkovicích opět žije. 

HAD také připravil program pro Hodkovické slavnosti, který i přes velkou nepřízeň počasí 
pobavil všechny, kteří  se nedali odradit a přišli. V kočáře přijel kníže Rohan a vybíral si mezi 
šikovnými hodkovickými řemeslníky ty, které vezme sebou na zámek Sychrov. Nějak se to 
nepodařilo a kníže i s družinou rozezlen odjel. Potom vystoupil Zirkus HAD. Pravda, jeho zašlou 
slávu se nepodařilo obnovit, ale některá čísla se jistojistě vryla do paměti diváků. 

V sobotu 30. 11. se konají adventní trhy. HAD uvede v odpoledním programu své dvě taškařice. 
Zazděná paní a Milostný příběh... vychází z pověstí, je určen malým i velkým divákům a určitě 
je pobaví v předvánočním shonu. 

Na poslední adventní neděli 22. 12. Hodkovické amatérské divadlo spolu s Rodáky připravilo 
malou předvánoční procházku. Tou chceme poděkovat všem, kteří přišli a 12. října pomohli 
s úklidem a jinými pracemi právě kolem kapliček. Předvánoční procházky se však může 
zúčastnit kdokoliv a my jsme ji nazvali Hodkovická adventní cesta vzhůru. Začátek bude 
v 15,00 u první kapličky kalvarie, potom budeme stoupat vzhůru až ke kostelíku. Připravili jsme 
malé překvapení, které - jak věříme - vás v předvánočním čase očekávání potěší.  

Za HAD Darina Martinovská

Ceny inzerce A5 CELÁ A5 1/2 A5 1/4 A5 1/8 BAREVNÁ

ZÁKLAD 500 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 1 500 Kč

3 po sobě jdoucí  
vydání, sleva 10 %

450 Kč 270 Kč 180 Kč 90 Kč 1 350 Kč

6 po sobě jdoucích  
vydání, sleva 15 % 

425 Kč 255 Kč 170 Kč 85 Kč 1 275 Kč

11 celý rok, sleva 30 % 350 Kč 210 Kč 140 Kč 70 Kč 1 050 Kč

V tabulce jsou navrženy ceny se slevou na jeden měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013
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PROGRAM AKCÍ

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

www.� psportarena.cz

Přijďte se bavit do 
Tipsport areny v Liberci!LISTOPAD 2013

LIBERECKÉ
VŠEHO TRHY
Každý měsíc se na centrální parkoviště u Tipsport areny vrací
oblíbené bleší trhy. Poslední proběhnou v listopadu.

9. 11. / 6.00 - 11.00 hod.

RUDOARMĚJCI
TOUR 2013                                                                                                               
Proslulý mužský pěvecký sbor, balet a orchestr „Rudoarmějci“ 
vystoupí poprvé v ČR. Hostem koncertu bude Helena Vondráčková!

18. 11. 2013 / 18.00 hod.

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC � 
TIPSPORT EXTRALIGA 2013/14
V průběhu listopadu zavítají na domácí led Bílých Tygrů soupeři 
z Brna, Karlových Varů, Pardubic a Vítkovic.

3., 15., 19. a 24. 11. 

FIM FREESTYLE MX WORLD 
CHAMPIONSHIP 
Do Tipsport areny se vrací adrenalinové závody ve freestyle 
motocrossu (FMX), které nabídnou přehlídku nejlepších závodníků.

8. 11. / 19.00 hod.

23. 11. 2013 / 18.00 hod.  NIGHT OF WARRIORS IV � 
THE RETURN OF THE KING  
V listopadu se můžete těšit na další z řady galavečerů bojovníků 
s názvem Night of Warriors. 

Kam v listopadu za kulturou v regionu

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO KONÁNÍ CHARAKTERISTIKA
2. 11. 19.00 Rusalka Divadlo F. X. Šaldy 

Liberec
Opera

5. 11. 19.30 TEAM Unplugget 2013 Dům kultury Liberec Koncert

10. 11. 10.00 Z tajného deníku  
Smolíčka Pé

Kulturní centrum 
Vratislavice 101010

Pohádka

13. 11. 19.00 Don Quichotte Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec

Opera

15. 11. 20.00 A ještě trochu swigu Eurocentrum  
Jablonec nad Nisou

Taneční večer

18. 11. 19.30 Dekameron Kulturní centrum 
Vratislavice 101010

Divadlo

19. 11. 19.00 The Backwards Divadlo  
Jablonec nad Nisou

The Beatles revival

23. 11. 14.00 Michal na hraní Lidové sady Liberec Dětské divadelní 
představení

28. 11. 19.30 Strašná nádhera Koloseum Liberec One woman show Haliny 
Pawlowské

29. 11. 9.30 – 
11.30

Tvořivé dopoledne pro 
děti a rodiče

Ekocentrum  
Oldřichov v Hájích

Na účastníky programu 
čeká úvodní pohádka nebo 
příběh, vysvětlení průběhu 
programu a následuje 
samotné tvoření.

Přehled akcí je výběrem informací z dostupných zdrojů. Více informací najdete  
na www.liberecky-kraj.cz, www.evstupenka.cz a www.infolbc.cz. Změna programu vyhrazena.

Odvážné ženy z DPS v Hodkovicích nad Mohelkou hledají stejně odvážnou 
cvičitelku, která by si pro ně 1x v týdnu našla hodinu volného času  

a pomohla s kondičním a relaxačním cvičením. 

Bližší informace získáte u paní Z. Rybářové, telefon 721 237 328.

Cvičitelka kondičního a relaxačního cvičení
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V LISTOPADU PŘIPRAVUJEME
10. 11. 2013 od 15.00  HRAVÉ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE
Odpoledne�s�pohádkou,�představení�Chameleon�Leon�–�Hodkovické�amatér-
ské�divadlo.�Herna�a�kavárnička�pro�rodiče.�Vstupné�30�Kč/osoba.

12. 11. 2013 od 17.00   VÁNOČNÍ OZDOBY
Výroba�vlastních�vánočních�ozdob.�Materiál:�40�Kč/ks.

19. 11. 2013 od 17.00  PEČENÍ PERNÍČKŮ
Tradiční�předvánoční�pečení.

24. 11. 2013  od 15.00  HRAVÉ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE
Odpoledne�s�pohádkou,�představení�O Budulínkovi�–�Matičky�Semily.� 
Herna�a�kavárnička�pro�rodiče.�Vstupné�30�Kč/osoba.

26. 11. 2013 od 17.00  ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Navazující�dílna�–�tentokrát�zdobení�perníčků.

29. 11. 2013 od 16.30  ADVENTNÍ DÍLNA
Výroba�adventních�věnců,�svícnů�a�jiných�vánočních�dekorací.

30. 11. 2013 od 14.00 do 17.00 ADVENTNÍ TRHY
Prodej�drobných�výrobků�z�našich�dílen�v�rámci�adventních�trhů�na�náměstí�
v�Hodkovicích.

V prosinci připravujeme:
13. 12. 2013�od�17.00� Mikulášská�pohádka�s�nadílkou
30. 12. 2013�od�16.30�� Silvestrovské�odpoledne�pro�děti

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

Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou informuje
„Nechcete, aby se Vaše dítě nudilo?  

Začněte sportovat s oddílem Sport pro všechny od útlého věku.“

PRAVIDELNĚ CVIČÍME
PONDĚLÍ� -�rodiče�s�dětmi� 16.30�–�17.30

� -�mladší�a�starší�žactvo� 17.30�–�18.30

� -��v�1.�patře�Kulturního�domu,�cena�15�Kč/dítě,
� -�v�případě�příznivého�počasí�cvičíme�ve�sportovním�areálu�za�ZŠ

ÚTERÝ� -�cvičení�na�trampolínkách� 18.30�–�19.30,�cena�50�Kč/osoba

� -�cvičení�na�trampolínkách� 19.30�–�20.30,�cena�50�Kč/osoba

� -�v�Rodinném�klubu�Motýlek

� -��na�lekci�je�nutné�se�rezervovat�na�adrese:� 
www.supersaas.cz/schedule/trampolinky

STŘEDA� -�kalanetika,�pilates�pro�ženy� 19.00�–�20.00,�cena�30�Kč/osoba

� -�v�Rodinném�klubu�Motýlek

PÁTEK� -�cvičení�na�trampolínkách� 18.00�–�19.00,�cena�50�Kč/osoba

� -�cvičení�na�trampolínkách� 19.00�–�20.00,�cena�50�Kč/osoba

� -�v�Rodinném�klubu�Motýlek

� -��na�lekci�je�nutné�se�rezervovat�na�adrese: 
www.supersaas.cz/schedule/trampolinky

Podrobnější�informace�naleznete�na:�http://spvhodkovice.webnode.cz/

nebo�na�tel.�č.�605�408�474,�Lenka�Vítová
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Informace z městské knihovny

Výpůjční doba
 pondělí: 9 – 11, 12 – 17 hodin

 středa:  9 – 11, 12 – 18 hodin

 čtvrtek:  9 – 11, 12 – 15 hodin

Kontakt:
 telefon: 482 725 796, 605 854 107

 e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz

 web:  www.knihovnahodkovice.webk.cz

M + P stravování
Naše fi rma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy 

do fi rem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

 Ö Obědy vaří Miloslav Marek a  Michaela Pešková, každý den se vaří polévka 
a zákazník má možnost výběru ze tří hlavních jídel. 

 Ö Cena oběda je 62 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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   Připravili jsme pro vás novou službu. Od listopadu si můžete v knihovně vybrat a půjčit 
společenské hry od fi rmy Albi. Nabízíme tyto hry:

 Dominion – svět plný napínavých dobrodružství
 Zlaté Česko – zábavná hra pro zvídavé Čechy
 Párty alias Velká sázka –zábavná hra, ve které nejde o peníze
 Ubongo – velká hra pro celou rodinu
 Osadníci z Katanu – rychlá karetní hra
 Historie v kostce – rychlá hra pro celou rodinu

   Upozorňujeme naše čtenáře, že opět mohou využívat on-lina katalog a ještě jednou se 
omlouváme za dlouhý výpadek této služby.

Hana Vaňková

Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 417

Papírnictví – Alena Th omasová 
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

Střípky z historie Hodkovic

Rok 1931
21. 8. ing. geolog pan Etschel z Aše 

provedl prohlídku města i okolí Hodko-
vic, za účelem zjištění zdrojů pitné vody. 
Zjistil, že nejlevnější a nejvydatnější vod-
ní zdroj je přímo před reservoárem vodo-
jemu na obecní louce u Skalního údolí, 
voda může být využita 20 ti metrovým 
vrtem a automatickou vířivou pumpou. 
Vrt a čerpání se neprovedlo, akce by stála 
60.000Kč a město nemělo peníze.

V Hodkovicích bylo koncem roku na-
hlášeno 435 nezaměstnaných. Kromě 
toho je ještě dalších 120 osob bez práce, 
ale ti se na zprostředkování práce nehlásí, 
stydí se za svůj úděl. Státní péče nestačí 
odstranit nouzi, městský úřad proto dne 
4. 12. vyzval ty obyvatele, kteří mají práci, 
aby přispívali na lidi v nouzi a to řeme-
slníci a obchodníci jedním měsíčním pla-

tem, dělníci a zaměstnanci 1% z měsíční-
ho příjmu a věcnými dary a rolníci svými 
výpěstky. Vybralo se 11.000Kč. Obchod-
níci ale neslevují z vysokých cen a lidé 
nemají na nakupování peníze. Navíc stát 
oznámil od 1. 1. 1932 zvýšení jízdného 
na železnici, čímž ohrozil dojíždějící do 
zaměstnání mimo naše město, protože po 
zvýšení jízdného se muselo o to víc ušet-
řit na ošacení a jídle.

Rok 1932
Dne 22. 3. se na náměstí konala 

vzpomínka k 100. výročí úmrtí velkého 
německého básníka Goetha. 10. 4. byl 
odhalen Goethův pomník v Městském 
lese. Odhalení se účastnila Th omasova 
kapela, v čele průvodu šla mládež. Bylo 
zde městské zastupitelstvo, spolek střelců 

(pokračování na straně 16)
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(pokračování na straně 18)

a hasičů a dva pěvecké sbory z Hodkovic. 
11. 7. byla uzavřena na 5 týdnů silnice 
z Hodkovic do Rychnova, protože se be-
tonoval povrch silnice od ústí Nádražní 
ulice až k mlýnu na Rádle. V roce 1932 
bylo v Československu evidováno 760.000 
nezaměstnaných. Klesá prodej potravin 
a zboží všeobecně.  Už i státním zaměst-
nancům je snížen plat o 10% a nedosta-
nou 13. plat. Ze středního stavu se stává 
chudina a původní chudina představuje 
velkou masu hladovějících. Obce a stát 
lidem poskytují nedostatečnou pomoc. 
Hrozí sociální nepokoje.

Rok 1933
20. 1. předkládá Výbor nezaměstna-

ných v Hodkovicích starostovi svoje poža-
davky a to - vyplácet každému nezaměst-
nanému 30Kč týdně a na každé dítě ještě 
týdně přídavek 10Kč plus 1 Kč na mléko, 
dále je předložen požadavek, aby obec pla-
tila nezaměstnaným nájemné, obstaráva-
la a platila jim uhlí a jednorázově poskyt-
la každému nezaměstnanému 4500Kč. 
Město slíbilo, že požadavky bude řešit. Na 
veřejná zasedání budou příště dostávat 
nezaměstnaní omezený počet vstupenek, 
protože se stalo, že na posledním zasedá-
ní zastupitelstva asi 60 nezaměstnaných 
rušilo zasedání svými nespokojenými 
výkřiky. V tomto roce byl nejvyšší počet 
nezaměstnaných v únoru, v Českosloven-
sku bylo již 920.182 nezaměstnaných. Po 
předchozím snížení platů státních za-
městnanců jsou následně sníženy i mzdy 
zaměstnanců u soukromníků. Obchodní-
ci a řemeslníci ztrácejí další odbyt. Tako-
vá situace je ale i v jiných státech Evropy. 
Bohatí chtějí být ještě víc bohatí, jak ji-
nak než na úkor chudých. Chudí volají po 
nové společnosti, ve které každý dostane 
práci a za ni i odpovídající plat. Zesiluje 
vliv jak pravicových, tak i levicových ex-

tremistů. Hrozivě posiluje zbrojní výroba. 
Bohatí potřebují nutně odbytiště pro své 
výrobky. V Německu začíná sílit naciona-
lismus, začíná rasová nesnášenlivost. Hit-
ler slibuje práci a získává příznivce. Líbivé 
řeči vždy fanatizují davy lidí, lidé chtějí 
rychlé a jednoduché řešení, které jim po-
může z bídy. Získání nových trhů, statků, 
bohatství, atd., to jsou slova, která chtějí 
lidé slyšet. Stokrát opakovaná lež se stává 
pravdou, kterou lidé opakují a nakonec jí 
i věří. Z bídy a krize nakonec začíná hro-
zit světový konflikt. 

Rok 1934
 Dne 3. 6. byl založen Spolek pro vý-

stavbu kostela, který si dal za úkol opravit 
náš kostel vně i uvnitř. Předsedou spolku 
se stal p. Konrad Nigrin. 20. prosince na 
zasedání městského zastupitelstva bylo 
mimo jiné, rozhodnuto o přejmenování 
náměstí, původně Tržiště, nyní Náměstí 
T. G. Masaryka, Poštovní ulice na Švehlo-
vu, Růžové ulice na Tyršovu, České ulice 
na Smetanovu, Školní na Komenského 
a Skřivánčí na ul. Gustava Hubermanna. 
Okres Liberec je v souvislosti s vysokou 
nezaměstnaností prohlášen za nouzovou 
oblast a od státu dostal mimořádnou pod-
poru 150.000Kč. 28. 12. přinášejí Liberec-
ké noviny zprávu, že zemský prezident 
Rakouska jmenoval plukovníka četnictva 
Oskara Maye (je to hodkovický rodák, po-
chází z domu č. 211) generálem četnictva. 
V tomto roce věnovalo město pozornost 
strádající školní mládeži a zajistilo pro 
děti podávání polévky v době polední pře-
stávky, kromě toho bylo zprostředkováno 
poskytování obědů pro chudé v různých 
rodinách, celkem pro 143 dětí. Sbírka pro 
chudé děti přinesla celkem 1.152,45Kč. 
Více než 100 dětí z Hodkovic, Č. Dubu, Jeř-
manic, Jílového, Pelíkovic a Záskalí bylo 
obdarováno při vánoční besídce. Také 

obyvatelé našeho chudobince dostali díky 
dobré práci radního pro péči o chudé p. 
Richarda Zimmera mnoho darů, např. 17 
hubertusových plášťů, 13 obleků, 27 párů 
kalhot, 14 párů bot, 7 párů punčoch, 15 
pulovrů a mnoho dalších věcí. 25 Kč do-
stalo 9 osob žijících mimo místní chudo-
binec. 

Rok 1935
Na svátek sv. Blažeje (3. 2.) strhla bouř-

ka kříž s knoflíkem s věže kostela. Spolek 
pro obnovu kostela měl 700 členů a každý 
dával na obnovu 1Kč měsíčně. Prostřed-
ky jsou vyčerpány obnovou malé kostelní 
věže v r. 1934 a novým pokrytím střechy 
celého kostela (r. 1935). Kníže dr. Alain 
Rohan převzal na sebe veškeré náklady 
spojené s výstavbou nové věže kostela, po-
čátkem května se začalo stavět, věž byla 
dokončena v červenci 1935. Tesařské práce 
prováděl stavitel Heinrich Schafer z Hod-
kovic, práce s mědí mistr klempířský Josef 
Kraus z Hodkovic a mistr klempířský Karl 
Maschke z Rádla. 26. 7. odpoledne byla na 
renovovanou velkou věž kostela posazena 
kopule s křížem. Do kopule byla uložena 
zatavená měděná schránka 35 cm dlouhá 
a 10cm v průměru se současnou kovovou 
měnou, kovovými mincemi z roku 1845 
a 1875 uloženými tam již dříve, 2 staré 
listiny, noviny Reichenberger Zeitung 
a Lidové listy a nová listina, napsaná na 
pergamenu učitelkou sl. Gertrudou Burde 
z Hodkovic. 

2. 7. začala pracovat elektrická pumpa 
u vrtu u Arltů a do vodního reservoáru 
posílala 31 l vody za vteřinu. Původně se 
mělo vrtat před dnešním Skalním údolím 
směrem k Liberecké ulici na Záskalí, ale 
pánové Otto Michler z K. Varů, dr. Bru-
no Muller z Liberce, proutkař R. Sterlike 
z Rumburku, hledač vody zHille z Varns-
dorfu pracující s kyvadlem a ing. Wal-

ter Hennig s polarizátorem, tito všichni 
označili místo u Arltů v hloubce 60 m za 
nejlepší. Mýlili se ve stanovení hloubky 
pramene. Hloubka studny je 116 metrů. 
Vrt v hloubce 36 m sice narazil na pra-
men, který dával 21 l/s, ale byla to voda 
minerální, kterou nebylo možné pouštět 
do veřejného vodovodu (sůl z vody by za-
nášela potrubí), proto se vrtalo hlouběji. 
V kronice se píše, že místo s minerálním 
zdrojem bylo vycementováno, existuje 
prý ale plán vrtu, ve kterém je toto mís-
to zaznamenáno a pramen může být tedy 
kdykoliv snadno nalezen a otevřen. 

Občané Hodkovic mají velkou bídu 
(nejvíc dopadá na děti), v obchodech je ale 
nadbytek zboží, na které nemají lidé pe-
níze. 50% školních dětí trpí podvýživou, 
pokles porodnosti je katastrofální. Prů-
měrný plat dosud zaměstnaného dělníka 
je 120 Kč týdně, ale např. chleba stojí 2 Kč, 
máslo 20 Kč, cukr 6,40 Kč, hovězí maso 
13 Kč, vepřové maso 15 Kč, pivo 3,20 Kč. 
Počet nezaměstnaných je vysoký. Už 6 let 
nepracuje ve městě továrna p. Blaschka, 
zaměstnávala 700 lidí, také pivovar je 
mimo provoz a to znamená pro město 
velký úbytek na daních. Není práce ani 
pro domácí dělníky, protože poklesl jablo-
necký export skleněného zboží a výroba 
je omezena. Nepracuje městská cihelna. 
Stavebnictví a řemesla krachují. 

14. 12. v Lánech abdikoval p. prezident 
Masaryk, složil svůj úřad vzhledem ke 
svému stáří a nemoci. 18. 12. volilo ná-
rodní shromáždění novou hlavu státu. Dr. 
Beneš získal ihned v 1. volbě 340 ze 440 
odevzdaných hlasů, 76 hlasovacích lístků 
bylo prázdných. Nový prezident složil slib 
a pověřil p. Hodžu sestavením nové vlády.
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Rok 1936
Dne 15. 1. schůzovali nezaměstna-

ní z Hodkovic ve Flanderkově hospodě 
a předali následně požadavky na radnici 
prostřednictvím své delegace. Žádali např. 
příděl dřeva, atd. Když bylo přislíbeno, že 
jejich požadavky budou splněny a mluv-
čí delegace to na náměstí oznámil davu, 
dav se klidně rozešel a zásah připrave-
ných četníků nebylo nutné provádět. 26. 
9. v 19 hod. vysvětil okresní vikář, děkan 
z Ruprechtic, P. Josef Jahn znovu náš kos-
tel po kompletní renovaci vnitřní části 
kostela. 27. 9. se po mnoha týdnech ko-
nala v 8hod. německá mše, v 9 hod. česká 
a v 10,30 hod. slavnostní kázání a velká 
mše. Této církevní slavnosti se účastnil 
také patronátní pán farnosti, pan kníže 
dr. Alain Rohan, majitel panství a zámku 
Sychrov s rodinou, městské zastupitelstvo 
a Výbor spolku pro údržbu kostela. Posí-
lený kostelní sbor pod vedením kapelníka 
Franze Th omase zahrál a zazpíval slav-
nostní mši D-dur od W. E. Horáka.  Spo-
lek pro výstavbu a údržbu kostela provedl 
následující práce: opravu střechy, instalo-
val nový zvonek k pozdvihování, věž pro 
zvonek k pozdvihování opravil a pokryl 
ji mědí, opravil zpuchřelý krov, na který 
bylo potřeba 11m3 dřeva, které bezplatně 
poskytl Alain Rohan, omítnutí východní 
strany věže, opravy základů věže a pokry-
tí věže měděným plechem, zajistil novou 
krytinu kostela, nové osvětlení, výměnu 
dvou poškozených oken, klempířské práce 
na okapech a úpravu části kůru. Během 
renovace vnitřku kostela se bohoslužby 
a církevní obřady konaly v kapli na Kal-
várii.  Kostel je nyní v důstojném stavu, 
malby v presbytáři a fi gurální malby 
v ostatním prostoru kostela pocházejí od 
malíře Zappeho z Rychnova, ostatní práce 
jsou od mistrů Biehla, Fridricha, Hanzla 
a Webera. Veškeré práce byly provede-

ny podle předpisu památkového úřadu 
pod dozorem státního konzervátora dr. 
Gessnera. On a znalec obrazů p. Zitte pro-
hlédli také olejové malby v kostele a zjis-
tili, že se mezi nimi nacházejí dva obrazy 
od Fuhricha, z nichž každý měl v té době 
cenu 20.000Kč. Osvětlení oltáře (570 žá-
rovek) provedl p. Rudolf Appelt, postran-
ních oltářů (po 336 žárovkách) pan Ernst 
Flanderka. Kostel má nyní 7 zasklených 
oken, z nichž 2 poslední (sv. Richard a sv. 
Josef) věnovali Výbor pro výstavbu a ob-
novu kostela a pí. A. Hechtová na paměť p. 
P. Richarda Immera, kdysi katechety ně-
mecké školy v Hodkovicích. 5. 11. sejmul 
truhlář p. Konrad Nigrin z márnice věž, 
aby se předešlo jejímu zřícení. Spolek pro 
obnovu kostela požádal státní památko-
vý úřad o podporu ve výši 150.000Kč na 
obnovu této věže. V tomto roce prozkou-
mala Společnost pro výzkum prehistorie 
a ranné historie severních Čech se sídlem 
v Jablonci n. N. znovu hradiště na Raubíř-
ských skalách, (výzkum zde již byl prová-
děn v roce 1933) a potvrdila předpoklad, 
že v Hodkovicích stával dřevěný hrad. 

30. 10. bylo na městském zastupitel-
stvu rozhodnuto o zákazu pouliční žeb-
roty, která pohoršovala bohatší občany.  
Město se tento zdroj příjmu nejchudších 
pokusí nahradit darem pro tzv. „chu-
dinský fond“. Zastupitelstvo šlo ohledně 
žebrání hodně daleko i do tradic a zaká-
zalo i pomlázku o velikonočním pondělí, 
rovněž zakázalo zpívání o Třech králích 
a chození s Mikulášem příslušníkům 
okolních obcí. Zdůvodněním zákazu bylo 
tvrzení, že do města chodí na koledu i ob-
čané z okolních obcí a to si město nepřeje.

S využitím kroniky města sepsal
Ing. Václav Zajíček

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Pátek 1. listopadu v 19 hodin
ARTUŠ, MERLIN A PRCHLÍCI
Česká rodinná komedie o tom, co se stane, když se sejdou pod jednou stře-
chou dva cizí psi – dalmatini. Režie Věra Šimková-Plívová. Délka 75 minut. 
Vstupné 50 Kč. 

Pátek 8. listopadu v 19 hodin
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Fifi nka, Bobík, Pinďa a Myšpulín se dostávají na fi lmové plátno v českém 
fi lmu pro celou rodinu. Délka 90 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 15. listopadu v 19 hodin
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
Česká rodinná dobrodružná komedie o statečném rytíři, který byl nečekaně 
nařčen z čarodějnictví. Délka 105 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 22. listopadu října v 19 hodin
KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY
Veselý příběh ze středověké prahy o Kubovi a jeho neustále žvanící koze. 
Český rodinný fi lm. Délka 80 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 29. listopadu října v 19 hodin
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Hlavní hrdinka Terezka má starostlivé rodiče, kamaráda Šimona ve školce 
a miluje pohádku O Červené Karkulce. Český rodinný fi lm. Délka 90 minut. 
Vstupné 50 Kč. 

PŘIPRAVUJEME
 Prosinec: !středa 4. 12. 2013 RIDDICK
 Leden:  pátek 13. 12. 2013 VESMÍRNÍ OPIČÁCI

Fotografi e z fi lmové komedie AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI. Zdroj: atzijirytiri.cz
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Hodkovické kino se snaží své diváky 
udržet a pro letošní sezónu, která začala 
stejně jako školní rok, připravilo několik 
nových akcí. Patří sem:
   slevová akce pro pravidelné návštěvníky 
kina

   obnovení dopoledního promítání pro 
školku a maminky s malými dětmi, kte-
ré jsou na mateřské dovolené (první před-
stavení se plánuje již na listopad). Jednalo 
by se asi o 3 – 4 představení za rok. Jestli 
se záměr uskuteční, záleží na zájmu rodi-
čů, který se právě zjišťuje

   Den otevřených dveří v kině (30. 11. 2013), 
s jehož přípravou pomáhají někteří uči-
telé a žáci Základní školy v Hodkovicích 
nad Mohelkou a někteří členové Sdružení 
rodáků a přátel Hodkovice nad Mohelkou

   anketa mezi žáky základní školy, kterou 
zorganizovali žáci 9. třídy. Se všemi otáz-
kami a odpověďmi se můžete seznámit na 
Dnu otevřených dveří, ale neodpustím si, 
abych nezveřejnila alespoň některé z nich 
(viz tabulka).

Pokud jste vydrželi číst až sem, i to 
svědčí o Vašem zájmu o fi lm a kino, možná 
i o zájmu na zachování toho našeho malé-
ho hodkovického kina. Za to Vám patří dík. 
Jestli chcete kinu pomoci, přijďte ho podpo-
řit svou návštěvou na Den otevřených dveří. 
Děkujeme.
  

Mgr. Alena Banghová
vedoucí Městského kina 

v Hodkovicích nad Mohelkou

1)  Chtěli byste, aby se naše kino zachovalo? Ano – 140× Ne – 5×

2) Máte naše kino rádi? Ano – 158× Ne – 1×

3)  Chodili byste do kina častěji při slevových akcích? Ano – 139× Ne – 6×

4)  Myslíte, že je naše kino drahé? Ano – 12× Ne – 152×

5)  Kdyby se v našem kině promítala aktuální nabíd-
ka fi lmů, chodili byste častěji?

Ano – 143× Ne – 4×

Městské kino v Hodkovicích nad Mohelkou
zve všechny příznivce fi lmu a hodkovické historie na

Nahlédnete do minulosti našeho kina, překvapí Vás výsledky ankety o kině mezi žáky 
základní školy, prohlédnete si promítací kabinu a naši promítači Vám předvedou práci 

s kamerami a také zrealizujeme zkušební promítání z moderního projektoru.

VŠECHNY SRDEČNĚ ZVOU ZAMĚSTNANCI KINA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 30. listopadu 2013 

10.00 – 13.00

Pojďte s námi do kina!
Do kina se obecně dřív chodívalo mnohem víc než v současnosti. Důvody jsou 
mnohé. Pohodlnost lidí, kteří si fi lmy doma pustí z přehrávačů nebo počkají, 
až snímek uvede televize (nemusíme nikam chodit a máme to zadarmo), větší 
rozmanitost a  nabídka kulturních akcí nebo naopak nezájem o  kulturní dění 
leckdy spojený i s fi nančními problémy. Vstupenka do multikina není nic levného 
a malá levnější kina zanikají kosmickou rychlostí. 

Vysvětlení spočívá v nové technologii, 
která se používá při výrobě fi lmů - DCP 
(multikina) nebo Blue-ray a DVD nosiče 
a přehrávače. Staré typy kin, jako je na 
příklad i to naše hodkovické, jsou vybave-
ny promítacími kamerami na formát fi lmu 
35 mm – klasické kotouče s kilometry fi lmo-
vého pásu.

Nejen výrobci fi lmů, ale i distributoři 
přecházejí na nové typy formátů fi lmů (vyš-
ší kvalita, levnější výroba, doprava, snad-
nější manipulace a ukládání) a navíc končí 
promítací práva na starší fi lmy ve verzích 
35 mm. Z toho vyplývá, že malá kina vy-
bavená starou technologií nemají šanci na 
přežití, protože prakticky nemají co uvádět. 
Od července 2013 se objevilo asi 5 premié-
rových fi lmů ve formátu 35 mm, další fi lm 
byl rok po premiéře do tohoto formátu pře-
veden. Filmy existují v jedné maximálně ve 
dvou kopiích a je o ně samozřejmě obrovský 
zájem. Troufám si říct, že pokud se promí-
tací technologie ve starých kinech nezmění, 
velice rychle zaniknou. Co se týče našeho 
kina, jeho perspektiva – pokud to dobře pů-
jde - je do června 2014!

Přitom není třeba přebudovat za něko-
lik milionů staré kino na moderní multi-
kino. Stačí ho vybavit Blue-ray nebo DVD 
přehrávačem. Investiční náklady na jeho 
pořízení se pohybují zhruba kolem 200 000 
Kč. Navíc můžeme zachovat starý klasický 

ráz a vzhled kina, včetně 35 mm kamer 
v promítací kabině a nezvyšovat dramatic-
ky vstupné. 

Samozřejmě se objeví námitky, jestli se 
investice do starého kina vyplatí. Nevím, 
jak je to v jiných městech, ale budova hod-
kovického kina slouží i k jiným účelům než 
promítání fi lmů. Probíhají zde pořady pro 
základní školu, schůze zájmových spolků 
nebo akce městského kulturního střediska. 
Bez pravidelného provozu, který jednoden-
ní promítání v kině zabezpečuje, by jistě 
chátrala. 

Hodkovické kino se také již několikrát 
stalo cílem fi lmových štábů, které potře-
bovaly natáčet záběry ve starém kině. Ně-
kdy si fi lmaři naše kino vybrali, jindy našli 
vhodnější prostory v jiném kině, ale vždy se 
vyjadřovali k interiéru kina s velkým ob-
divem a přimlouvali se za jeho zachování 
vzhledem k jeho již historickému rázu. 

Podobně jako ostatní malá kina se i to 
naše hodkovické soustřeďuje nabídkou fi l-
mů na věkovou skupinu, kterou tvoří děti 
a mládež, v poslední době i rodiny s malými 
dětmi. Pro školní děti je návštěva kina jed-
nou z mála možností zábavy v malém měs-
tě, pro rodiny s malými dětmi je kino lehce 
dostupné a levné. Návštěvnost kina s 27 di-
váky na fi lm (za rok 2012) se drží lehce nad 
celostátním průměrem všech kin, který je 
24 diváků na fi lm za stejný kalendářní rok.

??? Ptáte se proč ???
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

ZÚČASTNĚTE SE NAŠÍ AKCE A STAŇTE SE

PRAVIDELNÝMI DIVÁKY NAŠEHO KINA!!!

JAK?
 Ö Za každou zakoupenou vstupenku dostanete razítko do průkazky, kterou obdržíte 
bezplatně při první návštěvě našeho kina. 

 Ö Za 5 razítek máte vstup na 1 filmové představení v našem kině pro 1 osobu 
zdarma!!!

 Ö ZAČÍNÁME JIŽ 4. ŘÍJNA 2013

 Ö Platnost razítek do posledního filmového představení – nejpozději v červnu 2014.

1) průkazka musí být označená jménem majitele – je přenosná v rámci rodiny

2)  lze ji uplatnit v jeden den na jednu vstupenku – případně na dvě vstupenky, je-li alespoň 
jeden ze dvojice mladší sedmi let

3) slouží jako vstupenka na šesté představení 

 Ö začátek v 18.00 hodin

 Ö pásmo filmů je dlouhé  
cca 4 hodiny

 Ö občerstvení zajištěno

 Ö promítání pod stanem 
s výhřevem teplomety

Srdečně zveme veřejnost 
na zimní filmový festival,  
který se koná pod širákem 

dne 2.11.2013
ve Skalním údolí v Hodkovicích n. M.

Horolezecký oddíl Hodkovice n. M.

Bližší upřesnění a informace o filmech na: http://www.pohora.cz/snow-film-fest/filmy-2013

Za Horolezce P. Kamenský
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