
Kulturní kalendář
Město Hodkovice nad Mohelkou

Cena: 5 Kč

  Jubilanti v lednu

  Slavnostní vítání občánků

  Kam za kulturou v lednu

  Hodkovický fotbal 

  Změny u daně 

z nemovitostí

  Informace ze zasedání 

ZM a RM

  Projekt 3K

  Dražba pro Aličku

  Rodinný klub Motýlek

  Možnosti lyžování

  Stručná historie 

lékárenství

  150 let hodkovické lékárny

  Kino v lednu

  Vzpomínka na pana 

Josefa Fantu

  Plesová sezóna

1/2014 Z obsahu



2 3Kulturní kalendář Kulturní kalendář 3

 

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Jubilanti v lednu 2014

Růžena Opltová, Cyril Mištík, 

Koloman Gaži, Marie Hořejší, 

Vladimíra Lebedová, Marie Procházková,

Eva Pytlounová, Bohuslava Sluková,

Jaroslava Procházková

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: Pavel Kadlec. 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.

Úvodní slovo  
redakční rady

Vážení čtenáři,
dovolte, abych vám všem 
popřála úspěšný, klidný 
a šťastný rok 2014 a to nejen 
v osobním, ale i profesním 
životě. Nový rok s sebou při-
náší i několik změn, jednou 
z nich je i nový občasných 
zákoník. Věnujte proto pro-
sím pozornost článku o dani 
z nemovitosti, který najdete 
v lednovém vydání Kultur-
ního kalendáře. V případě 
vašeho zájmu se můžete více 
dozvědět na stránkách www.
obcanskyzakonik.justice.cz

Za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

Vážení občané a přátelé,

na prahu nového roku 2014 mi dovolte, abych Vám 
všem popřál pevné zdraví, pohodu, klidné prožití 

celého roku a vzájemnou lidskou toleranci.

Věřím, že nastávající rok 2014 pro Vás bude 
úspěšný, že ho prožijete v nejlepší možné pohodě 

a že se v něm splní všechna Vaše očekávání.

Antonín Samek, starosta města

Poděkování
„Rádi bychom poděkovali 
panu páterovi Maňáskovi  
z kostela sv. Prokopa za 
vstřícnost a srdečnou spolu-
práci při pořádání koncertů. 
Věříme, že se nám i v příštím 
roce podaří společně udržet 
tuto tradici a přivítat v koste-
le mnoho návštěvníků“.

Městské kulturní středisko 
a členové kulturní komise

        PP  OO  ZZ  VV  ÁÁ  NN  KKAA  
      SSSdddrrruuužžžeeennnííí   rrrooodddááákkkůůů   aaa   pppřřřáááttteeelll   HHHooodddkkkooovvviiiccc   nnnaaaddd                        

                                                                                    MMMooohhheeelllkkkooouuu   

   sssrrrdddeeečččnnněěě   zzzvvveee   kkkaaažžždddéééhhhooo   zzz   VVVááásss   nnnaaa   vvvýýýrrrooočččnnnííí   
čččllleeennnssskkkooouuu   iii   nnneeečččllleeennnssskkkooouuu   sssccchhhůůůzzziii   

PPPáááttteeekkk   222444...   000111...   222000111444   vvv   111888...000000   hhhooodddiiinnn   
vvv   sssaaalllóóónnnkkkuuu   kkkuuullltttuuurrrnnníííhhhooo   dddooommmuuu   vvv   HHHooodddkkkooovvviiicccíííccchhh   nnnaaaddd   MMMooohhheeelllkkkooouuu   

PPrrooggrraamm  sscchhůůzzee::    

11))  RReevviizzee  ččlleennůů,,  zzááppiiss  nnoovvýýcchh  ččlleennůů  ((rrooččnníí  ppřřííssppěěvveekk  110000  KKčč,,  ddůůcchhooddccii  5500  KKčč))  
22))  HHooddnnoocceenníí  ččiinnnnoossttii  ssddrruužžeenníí  zzaa  rrookk  22001133  
33))  ZZpprráávvaa  ppookkllaaddnnííkkaa  oo  ssttaavvuu  ppookkllaaddnnyy  ssddrruužžeenníí,,  ppřřííjjmmyy  aa  vvýýddaajjee  
44))  RReevviizznníí  zzpprráávvaa  ffiinnaannccíí  
55))  PPlláánn  ččiinnnnoossttii  ssddrruužžeenníí  nnaa  rrookk  22001144                      
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PPPřřřeeedddnnnáááššškkkaaa   PPPhhhDDDrrr...   MMMiiilllooošššeee   KKKaaadddllleeeccceee      
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KKaažžddýý  jjee  ssrrddeeččnněě  zzvváánn..  KKrrookk  zzaa  kkrrookkeemm  VVááss  pprroovveeddeemmee  ppeessttrroouu  hhiissttoorriiíí  nnaaššeehhoo  mměěssttaa..  
SSppoolleeččnněě  ppoosskkllááddáámmee  ssttřřííppeekk  kkee  ssttřřííppkkuu  aa  nnaauuččíímmee  ssee  zznnáátt  jjeehhoo  mmiinnuulloosstt,,  jjeežž  nneenneecchháá  
nniikkoohhoo  nnaa  ppoocchhyybbáácchh,,  žžee  mmáámmee  bbýýtt  nnaa  ccoo  ppyyššnníí..  NNeesseeďďttee  ddoommaa  aa  ppřřiijjďďttee  mmeezzii  nnááss..        

SSddrruužžeenníí  rrooddáákkůů  aa  ppřřáátteell  HHooddkkoovviicc                                                            
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Přivítány budou tyto děti:
Valerie Svatá, Elen Lédlová, Dominik Bouška, Tereza Tejnská, Mia Malá,

Vojtěch Gebauer, Agáta Gellrich, Matyáš Podstavec.

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 24. 1. 2014 od  10.00 hodin se 
uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
vítání občánků našeho města.

Slavnostní 
vítání občánků

Lednová
Při měsíčním svitu

v lednových nocích i večerech

padají hvězdy.

Mrazy třeští, až se tají dech.

Kvete voda. Krystalickými,

ledovými květy na oknech.

V této zlatisté  měsíční záři,

na sjezdovkách pohoří

již  se rojí lyžaři

a bílé holubičky ladně krouží

pouze dívky na kluzišti.

Náhle opět jedna hvězda padá.

Splní nám tajné přání, přejme si:

Dívka: „aby mne stále miloval“

On: „aby mne měla stále ráda“

Jak měsíc své zlaté vlasy hladí

přeji si také:

„aby se měli stále rádi“.

Kam v lednu za kulturou v regionu

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO KONÁNÍ CHARAKTERISTIKA

12. 1. 14.00 – 18.00 Taneční odpoledne Lidové sady Liberec setkání s Tanz 
Bandem Svijanka

10. – 12.1. Celý den Jizerská 50 Bedřichov Závod v běhu na 
lyžích

14. 1. 19.30 Ucpanej systém Kulturní centrum 
Vratislavice 101010

Divadelní adaptace 
povídek Irvina 
Welshe z knihy Acid 
House, v hlavní roli 
Ivan Trojan

16. 1. Čarovná rybí kostička Naivní divadlo 
Liberec

Pohádka pro děti

18. 1. Celý den Iceman Ski areál U Čápa Extrémní závod 3 
členných družstev

26. 1. 14.00 Eva a Vašek Koloseum Liberec Taneční odpoledne

26. 1. 15.00 Dlouhý, široký 
a bystrozraký

Divadlo Jablonec 
nad Nisou

pohádka

30. 1. 9.00 – 13.00 Zábavné workshopy 
s Přírodovědci.cz

iQpark Liberec Workshopy pro děti

31. 1. 21.00 Prago Union Klub Viadukt 
Liberec

koncert

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.

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

Mnoho úspěchů v novém roce, hodně štěstí a zdraví

přejí 

učitelé a žáci ZŠ v Hodkovicích n. M.
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Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Plavy B 9 7 1 1 41: 14 22 ( 4)
2. Radčice 9 6 2 1 20: 12 20 ( 5)
3. Nová Ves 9 6 1 2 17: 13 19 ( 4)
4. Mšeno C 9 4 4 1 33: 20 16 ( 7)
5. Hodkovice B 9 4 1 4 28: 23 13 ( -2)
6. Janov 9 4 1 4 17: 18 13 ( 1)
7. Rádlo 9 2 4 3 21: 26 10 ( -2)
8. Josefův Důl 9 2 0 7 18: 32 6 ( -9)
9. Tanvald B 9 1 2 6 18: 30 5 ( -7)
10. Roma 9 1 0 8 20: 45 3 ( -9)

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Stráž n.N. 11 9 0 2 38: 22 27 ( 9)
2. Vratislavice 11 7 2 2 34: 14 23 ( 8)
3. Hodkovice 11 7 0 4 42: 23 21 ( 6)
4. Bílý Kostel 11 6 2 3 42: 32 20 ( 5)
5. Hlavice 11 6 1 4 30: 28 19 ( 4)
6. Bulovka 11 5 1 5 29: 29 16 ( 1)
7. Nové Město 

p.Sm.
11 4 2 5 41: 35 14 ( -4)

8. Držkov 11 4 2 5 32: 35 14 ( -4)
9. Lučany 11 3 4 4 43: 37 13 ( -5)
10. Jablonné v 

Pod.
11 3 2 6 16: 26 11 ( -4)

11. Mšeno B 11 2 3 6 29: 45 9 ( -9)
12. Hejnice 11 0 1 10 23: 73 1 (-17)

Hodkovický fotbal v tabulkách po odehrané 
podzimní části soutěží v roce 2013

I.B TŘÍDA VÝCHOD – MUŽI: „A“ TÝM

OKRESNÍ SOUTĚŽ III.TŘÍDA – MUŽI: „B“ TÝM

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU LBC-JBC

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Pěnčín 13 11 1 1 55: 8 34 ( 13)
2. Kr. Studánka 13 9 2 2 47: 19 29 ( 8)
3. Rokytnice 13 9 1 3 27: 14 28 ( 7)
4. Ruprechtice 13 8 3 2 35: 11 27 ( 9)
5. Držkov 12 7 4 1 35: 13 25 ( 7)
6. Zásada 13 7 0 6 29: 35 21 ( 0)
7. Plavy 12 5 2 5 16: 24 17 ( -1)
8. V. Hamry B 13 4 4 5 27: 28 16 ( -2)
9. Hodkovice 13 5 0 8 23: 40 15 ( -6)
10. Ž. Brod B 13 4 2 7 21: 31 14 (-10)
11. Jeníšovice 13 3 2 8 23: 37 11 ( -7)
12. Kokonín 13 3 2 8 29: 44 11 ( -7)
13. Lučany 13 1 2 10 17: 45 5 (-13)
14. Rovensko 13 1 1 11 20: 55 4 (-11)

Vážení spoluobčané , přátelé „dvounozí i čtyřnozí“.

Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši přízeň 
a důvěru, kterou jste nám projevovali v roce 2013. 

Dovolte nám popřát touto cestou Vám i Vašim čtyřnohým přátelům  
do nového roku 2014 pevné zdraví, štěstí, pohodu a splnění všech přání.

Těšíme se na setkání s Vámi v naší veterinární ambulanci pro malá 
zvířata v Hodkovicích n. M. i v roce 2014.

Oddíl SPV informuje, 
že cvičení pro děti začne po Novém roce  

v pondělí 20. 1. od 17.30 – 18.30 v 1. patře KD.

MVDr. Daniela Novotná a MVDr. Petr Hroch s rodinou 
VETERINA v.o.s. , Mánesova 570 , Hodkovice nad Mohelkou

PO + ÚT 16.30 – 18.30, ST operační den, ČT + PÁ 16.30 – 18.30

Mimo ordinační hodiny po předchozí domluvě.
Tel.604 727 259, 604 512 740, 485 145 484,

www.veterina-hodkovice.cz

SP
V
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U vícepodlažních staveb pro podnikání 
dojde ke zvýšení základní sazby daně jen 
v případě, že každé další nadzemní pod-
laží přesahuje jednu třetinu zastavěné 
plochy stavby. Oproti současnému stavu, 
kdy podnikatel platí daň za každé další 
nadzemní podlaží bez ohledu na velikost 
plochy, tak v řadě případů dojde fakticky 
ke snížení daně z těchto staveb. 

Novinkou dále je, že do zpevněných 
ploch pozemků užívaných k podnikání 
náleží i pozemky, jejichž povrch je zpev-
něn vlečkou, přičemž vlečky již nebudou 
předmětem daně ze staveb.  To reálně 
znamená snížení stávající výše daně 
z pozemků.

Pozemky určené k zastavění vybranými 
stavbami (vodárny, kanalizační zařízení, 
stavby rozvodných zařízení a stavby pro 
veřejnou dopravu) budou nově do doby 
dokončení výstavby zdaňovány jako po-
zemky stavební.

Zákon též mění pojmy a názvosloví. Napří-
klad stavbami podléhajícími dani ze staveb 
a jednotek se nyní rozumí budovy, inže-

 Některé změny daň sníží, jiné zvýší.

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/
nebytového prostoru a podílu na společ-
ných částech domu i podíl na společném 
pozemku přesahujícím zastavěnou plo-
chu domu nebo na pozemcích užívaných 
společně s jednotkami, se daň může ne-
patrně zvýšit. Stane se tak v důsledku 
vynásobení podlahové plochy bytu/neby-
tového prostoru novým koefi cientem 1,22, 
zohledňujícím existenci tohoto pozemku, 
který již nově nebude předmětem daně 
z pozemků. Vlastníkovi bytu/nebytového 
prostoru v domě, který zcela pokrývá plo-
chu vlastněného pozemku, se nic nemění. 
Základem pro výpočet jeho daně zůstává 
podlahová plocha vynásobená stávajícím 
koefi cientem 1,20. V prvním případě (zvý-
šení daně) majitel nemusí podávat nové 
daňové přiznání, původní daň mu přepoč-
te a vyměří správce daně z moci úřední.

Ve všech ostatních případech při změně 
okolností rozhodných pro vyměření daně 
nebo osoby poplatníka, je potřeba daňové 
přiznání (případně dílčí daňové přiznání) 
podat správci daně do 31. ledna. 

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Samostatný odbor komunikace a mezinárodních vztahů

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025

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

do fi rem, 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 Michaela Pešková, každý den se vaří polévka 
a zákazník má možnost výběru ze tří hlavních jídel. 

  Cena oběda je 62 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:

Miloslav Marek
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Změny u daně z nemovitostí 
– jak se nás dotknou?

nýrské stavby a jednotky (jednotku tvoří 
byt/nebytový prostor, podíl na společných 
částech domu a podíl na pozemku). 

Poplatníkem daně je nově také svěřenský 
fond (fond umožňující vyčlenění majet-
ku a jeho oddělenou správu), podílový 
fond, stavebník oprávněný z práva stav-
by a pachtýř (za obdobných podmínek 
jako nájemce).

Uvedené změny bylo nutno provést v sou-
vislosti s přijetím nového Občanského 
zákoníku. Senát Parlamentu ČR proto 
přijal dne 9. října 2013 zákonné opatření, 

které mění zákon o dani z nemovitostí 
(nově zákon o dani z nemovitých věcí). 
Pokud Poslanecká sněmovna toto zákon-
né opatření schválí, nová právní úprava 
bude účinná od 1. ledna 2014. 

V Praze dne 26. listopadu 2013

Ing. Petra Petlachová

Ředitelka Samostatného odboru 
komunikace a mezinárodních vztahů, 

tisková mluvčí
Generální fi nanční ředitelství

GSM: 602 674 903



10 11Kulturní kalendář Kulturní kalendář 11

tvoření ucelené plochy pro další využití pro město.

-  Zastupitelstvo města projednalo Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Dodávka plynu pro ZŠ – rok 2014“. 

-  Zastupitelstvo města na základě provedeného výběrového řízení schvaluje výsledek výbě-
rového řízení, uzavření smlouvy se společností VEMEX Energie a.s. se sídlem Na Zátorce 
289/3, Praha 6, IČ 28903765 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly jednotlivých organi-
začních složek města včetně MěÚ při postupu při zadávání veřejných zakázek v souladu 
se směrnicí města, a to za rok 2013. Zastupitelstvo města ukládá předsedovi kontrolního 
výboru předložit zprávu o výsledku kontroly zastupitelstvu v termínu do 30. 6. 2014.

Informace z 22. zasedání rady města 27. 11. 2013
-  Rada města schvaluje žádost o pronájem části pozemku města p.č. 522 (zahrada) o celkové 

výměře 871 m2 , část k pronájmu o velkosti cca 70 m2 za 2,- Kč za 1 m2 ročně . Žádost podal 
pan P.K., bytem Hodkovice n.M.  Rada  města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

-  Rada města schvaluje žádost Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. se sídlem v Teplicích 
o povolení vstupu na pozemků města p.č. 2815, 2649 a 2650 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou 
po dobu rekonstrukce vodojemu. Vzhledem k poloze vodojemu, který není přístupný po 
žádné komunikaci, žádají o povolení příjezdu po výše uvedených pozemcích a o povolení 
úpravy lesní cesty k vodojemu tak, aby mohl být po cestě realizován přesun materiálu ma-
lými vozidly.

-  Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje pro rok 2014, předloženou panem Vladimírem Mastníkem, členem rady 
kraje, pověřeným řízením rezortu dopravy Libereckého kraje. Částka podle smlouvy je 
251.100 Kč.

-  Rada města schvaluje příspěvek do fondu oprav domu č. p 216 v Hodkovicích nad Mohelkou 
za rok 2013 ve výši 6 000,- Kč. Žádost podal pan Vlastimil Laurin za Sdružení vlastníků 
tohoto domu, v němž vlastní Město Hodkovice nad Mohelkou v přízemí nebytové prostory. 
Rada města požaduje předložení čerpání fondu oprav do 31. 3. 2014.

-  Rada města schvaluje žádost o výměnu plynového kotle v pronajatém nebytovém prostoru 
v budově Liberecká 19, Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní I. H., bytem Hodkovi-
ce n.M.Mohelkou, nájemce. RM  pověřuje ředitele Technických služeb Hodkovice realizací 
výměny kotle v roce 2014.

-  Rada města schvaluje žádost o povolení uzavření Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohel-
kou v době od 23. 12. 2013 do 3. 01. 2014. Žádost podala ředitelka MŠ paní Herta Šrytrová.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s uží-
váním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 18. 11. 2013 paní Annou Kva-
pilovou, pracovnicí Bytového hospodářství Hodkovice. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 
232.219,50 Kč. Rada města požaduje i nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města projednala v návaznosti na usnesení rady města č. 183/13 a usnesení Okresního 
soudu v Liberci č.j. 2 OP 361/81 ze dne 28. 3. 2006, kterým soud ustanovil Město Hodkovice 

(pokračování na straně 12)

Městský úřad informuje

Informace ze 8. zasedání zastupitelstva města 20. 11. 2013
-  Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2014. Celkové příjmy 

jsou plánovány v objemu 35.550 tis. Kč a celkové výdaje jsou plánovány ve výši 33.298 tis. 
Kč. Defi nitivní návrh rozpočtu města pro rok 2014 bude projednán na zastupitelstvu města 
v prosinci 2013.

-  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013. Příjmy v rozpočtové změně 
jsou 200.000 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 200.000 Kč a změna fi nancování v rozpoč-
tové změně je 0,- Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 37.594.956,80 Kč, výdaje po 
rozpočtové změně budou 44.509.956,80 Kč a fi nancování po rozpočtové změně bude beze 
změny 6.915.000 Kč. 

-  Zastupitelstvo města ruší v plném rozsahu své usnesení č. 37/13 ze dne 25. 09. 2013. Důvo-
dem jsou podané nové žádosti na zařazení změn do nového územního plánu města.

-  Zastupitelstvo města projednalo zařazení návrhů č. 53, 54, 25 a 26 do zadání nového územ-
ního plánu Města Hodkovice nad Mohelkou podle příloh, které jsou jeho nedílnou součástí. 

-  Zastupitelstvo města schvaluje zařazení návrhu č. 53 (p.p.č. 90, 91) a č. 54 (p.p.č. 1628) do 
zadání nového územního plánu Města Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení návrhů č. 25 (p.p.č. 379) a č. 26 (p.p.č. 201) do 
zadání nového územního plánu města.

-  Zastupitelstvo města schvaluje zadání nového územního plánu Města Hodkovice nad Mo-
helkou podle předloženého návrhu ve znění podle přílohy tohoto usnesení a v návaznosti 
na usnesení zastupitelstva města č. 53/13 a ukládá starostovi města zajistit následné kroky 
v procesu pořizování nového územního plánu Města Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města schvaluje příspěvky města občanům města na úhradu škod vzniklých 
při povodních v oblasti řeky Mohelky v červenci 2013. Příspěvek na jeden zatopený byt 
je ve výši 15.000,- Kč, na jeden zatopený sklep 7.000 Kč a na zatopený byt i sklep v domě 
22.000 Kč. Celkový příspěvek města je tak ve výši 198.000 Kč. 

-  Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. BP/
ULB/7369/2013, kterou se převádí pozemek p.č. 1435 (ostatní plocha) o výměře 266 m2 
a pozemek p.č. 1436 (ostatní plocha) o výměře 1.142 m2 , zapsané v katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec, na LV 60000, obec 
Hodkovice nad Mohelkou, do majetku Města Hodkovice nad Mohelkou a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schvaluje podání žádostí na převod pozemku p.č. 2607 (trvalý travní 
porost) o výměře 929 m2 , ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Státní 
pozemkový úřad se sídlem v Praze, IČ 01312774 a pozemku p.č. 2616 (zahrada) o výměře 937 
m2 , ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic se 
sídlem v Praze, IČ 65993390, oba jsou v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Důvodem pro převod 
výše uvedených pozemků je jejich možné sloučení s koupeným pozemkem p.č. 2389/1 a vy-
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dy o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Město si podávalo žádost o dotaci na 
projekt „Bezpečné hry Za školou“ prostřednictvím MAS Podještědí. Celkové výdaje projektu 
jsou stanoveny ve výši 600.160 Kč a spoluúčast města ve výši 203.360 Kč. Rada města s při-
jetím dotace a podpisem Dohody o poskytnutí dotace souhlasí a předává věc k rozhodnutí 
zastupitelstvu města.

-  Rada města schvaluje žádost o prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku města p.č. 
33 (ostatní plocha) o velikosti cca. 39 m2 v k.ú. Jílové na dobu dalších 5 let za stávajících 
podmínek a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

-  Rada města projednala zájem o pronájem pozemku města za účelem provozování stánku na 
prodej periodického tisku a tabákových výrobků. Žádost podala paní V.K., bytem Hodkovice 
nad Mohelkou.

-  Rada města navrhuje žadatelce umístění stánku naproti prodejně potravin na sídlišti Podle-
sí vedle DPS. Podmínky umístění je nutné projednat s městským úřadem, stejně jako návrh 
na umístění stánku na jiném místě ve městě.

-  Rada města projednala zápis z jednání sociální a bytové komise RM ze dne 9. 12. 2013 s ná-
vrhem na přidělení městského bytu č. 18 o velikosti 2 + 1 (58,12 m2) na adrese Podlesí č.p. 
622 v Hodkovicích nad Mohelkou. Rada města schvaluje přidělení bytu paní D. L., bytem 
Sychrov, a to od 1. 1. 2014.

-  Rada města schvaluje návrh na úpravu sazebníku úhrad za poskytování pečovatelské služ-
by v Domě s pečovatelskou službou v Hodkovicích nad Mohelkou, podle předloženého ná-
vrhu, s platností od 1. 1. 2014. Návrh předložila vedoucí DPS v Hodkovicích nad Mohelkou 
paní Hana Čermáková.

-  Rada města bere na vědomí podání pana Martina Polívky se stížností na hluk, překračující 
podle jeho názoru povolenou hranici hygienického limitu při veřejných hudebních produk-
cích v Kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou. Rada města projedná věc po přešetře-
ní na příštím zasedání.

-  Rada města schvaluje žádost Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou o převedení finanč-
ních prostředků ve výši 221.264 Kč z provozních neinvestičních prostředků na investice 
do fondu reprodukce investičního majetku v rámci rozpočtu MŠ. Žádost podala ředitelka 
Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou paní Šrytrová.

-  Rada města souhlasí se žádostí o změnu nájemní smlouvy na nebytový prostor v budově 
č. p. 213 na nám. T.G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou z osoby PharmDr. Jana Šámala 
na jeho nově založenou společnost Lékárna Hodkovice s.r.o. se sídlem v Hodkovicích nad 
Mohelkou.

-  Rada města schvaluje plán zasedání rady města v I. pololetí 2014.

-  Rada města projednala hodnocení činnosti mateřské školy v uplynulém roce a schvaluje 
návrh na výplatu odměny ředitelce Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou paní Hertě 
Šrytrové za dobré vedení  mateřské školy v roce 2013.

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

Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka

nad Mohelkou opatrovníkem pana F. K. bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města určuje 
opatrovníkem ve paní Ladislavu Bolardovou, úřednici Městského úřadu v Hodkovicích nad 
Mohelkou, a to od 1. 1. 2014.

-  Rada města projednala v návaznosti na usnesení rady města č. 183/13 a usnesení Okresního 
soudu v Liberci č.j. 20 P 343/81 ze dne 28. 3. 2006, kterým soud ustanovil Město Hodkovice 
nad Mohelkou opatrovníkem P. H., bytem  Hodkovice nad Mohelkou a usnesení Okresního 
soudu v Liberci č.j. 20 P 477/74 ze dne 28. 3. 2006, kterým soud ustanovil Město Hodkovice 
nad Mohelkou opatrovníkem J.F., bytem  Hodkovice nad Mohelkou. Rada města určuje opa-
trovníkem po vzájemné dohodě paní Bc. Ludmilu Jírovou, zaměstnance Domova a Centra 
aktivity v Hodkovicích nad Mohelkou, a to od 1. 1. 2014.

Informace z 23. zasedání rady města 11. 12. 2013
-   Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na poskytování servisních služeb na zařízení VISO 

pro město Hodkovice nad Mohelkou (městský rozhlas) podle návrhu, předloženém společ-
ností Mopos Communications a.s. se sídlem v Pardubicích, IČ 26222396 a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.

-  Rada města souhlasí s žádostí o koupi části pozemku města p.č. 404 (ostatní plocha) o celko-
vé výměře 958 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali manželé R. a M. T., bytem 
Hodkovice n.M. . Náklady na geometrické oddělení části pozemku uhradí žadatelé.

-  Rada města souhlasí s žádostí Společenství vlastníků bytů domu Podlesí 548, Hodkovice 
nad Mohelkou, zastoupené panem Petrem Novotným. Jedná se o pozemky po geometric-
kém oddělení p.č. 1447/2 (ostatní plocha) o velikosti 357 m2 a pozemek p.č. 1755/3 (ostatní 
plocha) o velikosti 210 m2 , oba pozemky jsou v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Rada města 
předkládá věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města schvaluje žádost o změnu ve Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, uzavřené s panem F. V., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Změna se týká termínu 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene do 31. 12. 2013 a navrhuje se prodloužení to-
hoto termínu do 31. 12. 2014. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku k výše 
uvedené smlouvě 

-  Rada města souhlasí s žádostí Autoklubu Bohemia Sport v AČR se sídlem v Sosnové,  
IČ 750 57 930 o povolení závodu Rally Bohemia 2014, konkrétně o souhlas s uzavírkou sil-
nice III. třídy (Rychnov u Jablonce - Hodkovice nad Mohelkou – Sychrov), souhlas s vydáním 
zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace a souhlas s objízdnou trasou, a to dne 
12. 7. 2014 v době od 7.00 do 16.30 hod.

-  Rada města požaduje zajistit řádnou pořadatelskou službu, dodržovat pořádek při závodu 
a jeho skončení a zajistit včasnou informovanost místních obyvatel a podnikatelů o pořádá-
ní závodu. Při splnění těchto podmínek rada města povoluje uzavírku výše uvedené silnice 
pro závod Rally Bohemia 2014 na území města v rozsahu podané žádosti a její mapové 
přílohy.

-  Rada města schvaluje žádost o vystavení potvrzení města, týkající se připravované Smlouvy 
o věcném břemeni na pozemcích v Citeřích, kudy vede městský vodovod. Žádost podali paní 
D. K. bytem Hodkovice nad Mohelkou a pan J. H., bytem Praha.

-  Rada města projednala výzvu Regionálního odboru SZIF v Hradci Králové k podpisu Doho-
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Realizace projektu Tři kroky pro město Hodkovice

3K  je  ve  12/16

Zkratka má jednoduché vysvětlení: máme za sebou 12 měsíců z celkových 16-ti, na které 
byl projekt Tři kroky pro město Hodkovice naplánován. Ještě nás čeká mnoho úkolů, které 
musíme splnit, ale dosavadní realizace probíhá velmi úspěšně a věřím, že vše s projektovým 
týmem zvládneme. 

Nejprve bych Vás chtěla informovat, že došlo ke změně v obsazení projektového týmu. Pavel 
Arlt odjel na delší dobu do zahraničí a tak jeho práci od 1. 12. 2013 převzal a povede až k závěru 
Zbyněk Dostrašil.

Velmi dobrou zprávou pro občany Hodkovic je skutečnost, že zastupitelstvo města schválilo 
16. 12., na svém posledním zasedání v loňském roce, rozpočet města na rok 2014. Schválený 
roční rozpočet (očekávané příjmy i plánované výdaje) bude brzy zveřejněn, aby měl každý občan 
informaci, jak hodlá vedení města hospodařit se společnými penězi. 

V souvislosti se schvalováním rozpočtu se zastupitelé na pracovní poradě dohodli, že začátkem 
roku bude zadáno zpracování pasportů čili evidence stavu komunikací, chodníků, veřejného 
osvětlení a zeleně. Pasporty jsou důležitou pomůckou při plánování investic a oprav v roce 2014 
i v letech následujících. 

Zároveň byl zastupitelům předán návrh Akčního plánu na rok 2014 a na příštím zasedání 
by měl být schválen. Akční plán říká, co vše bychom chtěli během roku uskutečnit. Pro mnoho 
záměrů se samozřejmě musí splnit určité podmínky, například připravit projektovou dokumentaci 
nebo získat dotaci. Avšak bez určitého plánu bychom se museli vždy znovu dohadovat, co vše se má 
dělat a co má vlastně přednost. 

V rozpočtu města je dále 200 000 Kč určeno do Grantového fondu města. Grantová komise 
připraví výzvu k předkládání projektů na rok 2014, výzvu předá ke schválení Radě města 
a předpokládáme, že projekty bude možné předložit v únoru tohoto roku. Výzva a následně 
podpořené projekty budou zveřejněny v některém z dalších vydání Kulturního kalendáře.

Protože od zahájení projektu uplynul celý rok, dovolte mi, abych shrnula, co vše se v rámci 
projektu podařilo uskutečnit. Uvedu jen stručný přehled jednotlivých akcí, které jsou v projektu 
rozděleny do tří „klíčových aktivit“. 

1. Strategické plánování rozvoje města:
 9 pod vedením externího dodavatele se uskutečnila analýza různých oblastí života 

města a proběhla řada jednání pracovních skupin, na nichž se hodnotil současný stav 
a navrhovaly potřebné akce do budoucna 

 9 uskutečnilo se anonymní dotazování mezi obyvateli města (průzkum mínění veřejnosti)  

 9 vznikl a byl schválen Strategický plán rozvoje města na 5-7 let
 9 projektový tým zpracoval a předložil akční plán na r. 2014
 9 uskutečnilo se třídílné školení ke komunitním metodám plánování rozvoje města

2. Optimalizace finančního řízení a správy majetku města:
 9 získali jsme odbornou zprávu o finanční situaci města a možném výhledu do budoucna 
 9 zdokonalila se příprava ročního rozpočtu 
 9 vznikl grantový program města a první rok byly příspěvky organizacím poskytovány 

podle předem schválených a pevných pravidel 
 9 zabývali jsme se správou majetku města a podávali žádost o granty (např. dětské hřiště, 

mat. škola) 

3. Zvyšování transparentnosti činnosti a zlepšení komunikace s veřejností:
 9 došlo k inovaci webových stránek města 
 9 pro komunikaci s občany byl zaveden SMS systém 
 9 proběhlo školení ke komunikačním a prezentačním dovednostem 
 9 občané se mohli aktivně zúčastnit jak přípravy strategického plánu rozvoje, tak posuzování 

návrhu rozpočtu města

V prvním čtvrtletí proběhne komunikační audit města, nyní upřesňujeme zadání pro jeho 
zpracovatele. Jádrem auditu bude odborné posouzení toho, jak město a jeho části (odbory MěÚ 
a volené orgány) komunikují s občany a jak vyřizují jejich požadavky a potřeby. 

Plánujeme také další školení pro zastupitele města a zaměstnance Městského úřadu k otázkám 
financování potřeb města, k naplňování standardů tzv. dobré správy města, ke zvyšování 
transparentnosti samosprávy aj.  

Projekt jako celek by se však stěží mohl uskutečnit bez podpory ze strany Rady města i jeho 
zastupitelstva. Projektový tým je sice iniciátorem řady větších i menších zlepšení v řízení města, 
avšak rozhodující slovo mají volené orgány. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám do roku 2014 za celý projektový tým 3K popřála vše 
dobré – dobré zdraví, dobré sousedy a také dobrou samosprávu města.

Za projektový tým Markéta Khauerová

Dne 30. 11. 2013 se uskutečnila v rámci Vánočních trhů v Hodkovicích n. M. 
„Dražba pro Aličku“. Získali jsme krásných 9032 Kč, které budou použity na letní 
hiporehabilitační pobyt ve Strážném. 

Tímto bych chtěla za Aličku a celou naší rodinu poděkovat všem štědrým 
dražitelům i ostatním, kteří přispěli. Dále velké díky paní Karolíně Veselé za 
organizaci a za cukrářské dílo, které věnovaly i ostatní cukrářky p. Lenka Blažková, 
p. Jana Košvancová, p. Iveta Francová a p. Zuzana Konigová. Dále děkujeme 
Rodinnému klubu Motýlek a paní Evě Valešové za moderování.

S poděkováním Lucie Langová, maminka Aličky

Dražba pro Aličku
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PRAVIDELNÝ PROVOZ KLUBU OD 6. 1. 2014 
 

Pondělí 18:00 – 19:00 step aerobik                 
     vede: Katka Francová, tel. 724 275 809 

Úterý  17:00 – 18:30 výtvarná dílna     
     Vede: Věra Kolomazníková, tel. 606 187 177, cena: 30 Kč/rodina 

  18:30 – 19:30 TRAMPOLÍNKY (SPV)           
     Vede: Kateřina Rozkovcová, tel. 606 654 315     

                        19:30 – 20:30 TRAMPOLÍNKY (SPV)           
     Vede: Kateřina Rozkovcová, tel. 606 654 315                                                                    

Středa 09:30 – 10:15 Cvičení kojenců od 3 měsíců                                             
     Vede: Věra Trejbalová, tel. 602 119 787, cena: 50 Kč/rodina 

  10:30 – 11:15 Cvičení batolat                                                                                          
     Vede: Věra Trejbalová, tel. 602 119 787, cena: 50 Kč/rodina 

  11:30 – 12:15 Cvičení kojenců – lezoucí děti    
     Vede: Věra Trejbalová, tel. 602 119 787, cena: 50 Kč/rodina 

  19:00 – 20:00 pilates, kalanetika  (SPV)              
     Vede: Lenka Vítová, tel. 605 408 474, cena: 30 Kč/osoba                            
 

Čtvrtek 16:00 – 17:30 OTAKÁREK – klub pro děti 3-5 let    
     Vede: Markéta Khauerová, tel. 604 959 488, cena: 30 Kč/dítě 

  18:00 – 19:00 step aerobik                                                                   
     vede: Katka Francová, tel. 724 275 809 

  19:00 – 20:00 step aerobik –  sál              
                Vede: Markéta Khauerová, tel. 604 959 488, cena: 40 Kč/osoba 

Pátek  09:00 – 10:30 volná herna pro děti   

  09:15 – 10:00 pohybová školička    
     Vede:Hanka Kaštovská, tel. 724 275 809, cena: 30 Kč/rodina 

  19:00 – 20:00 TRAMPOLÍNKY (SPV)           
     Vede: Kateřina Rozkovcová, tel. 606 654 315     

 

Aktuality a případné změny najdete na našich stránkách.                                   
Těšíme se na Vaši návštěvu www.klubmotylek.estranky.cz 

Možnosti lyžování v regionu
Název Adresa Kontakt web

Ski areál 
Bedřichov

SKI Bižu s.r.o., Pražská 
4200/20, 466 01 
Jablonec nad N.

+420 483 710 999 www.skijizerky.cz

Ski areál 
Ještěd

Ještědská 50, 460 08 
Liberec

+420 737 222 499 www.skijested.cz

Ski areál 
Kořenov – Rejdice

Rejdice 61, 468 48 
Příchovice

+420 602 377 428 www.rejdice.cz

Ski areál
Severák

SKI Bižu s.r.o., Pražská 
4200/20, 466 01 
Jablonec nad N.

+420 483 710 999 www.skijizerky.cz

Lyžařský areál 
U Vodárny

Hraničná /1392, 468 
11 Janov nad Nisou

+420 483 380 796 www.activeguide.cz/nas-
-lyzarsky-areal.htm

Ski areál Příchovi-
ce – U Čápa

468 48 
Příchovice

+420 603 159 459 www.ucapa.eu

Lyžařský vlek 
Sport Ski – Mýtiny

468 49
Kořenov

+420 777 617 381 www.chata-sport-ski.cz

Snowboarding – 
Snowpark Ještěd

Liberec +420 737 222 499 www.skijested.cz

Ski areál 
Obří sud Javorník

Javornická 350,
Jeřmanice

+420 488 570 520 www.areal-obrisud.cz

Lyžařský vlek 
Jizerský kopec

Horní Polubný +420 604 168 993 www.korenov.cz

Lyžařský vlek 
Lesní chata

Kořenov +420 483 399 154 www.korenov.cz

Lyžařský vlek 
Pod Štěpánkou

Příchovice +420 602 626 352 www.jizerkyprovas.cz

Lyžařský vlek 
Bavorák

468 49
Kořenov

+420 603 579 581 www.jizerkyprovas.cz

Vlek Klindera 468 12 Bedřichov +420 724 184 770 www.ski.4fan.cz

Ski areál SKP 468 12 Bedřichov +420 606 228 571 www.skipolicie.cz

Další informace naleznete na www.infolbc.cz nebo www.holidayinfo.cz

Zdroj: Městské informační centrum Liberec
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Stručná historie lékárenství

Před článkem o  hodkovické lékárně ještě trocha historie lékárenství, co 
předcházelo vzniku dnešních lékáren. Tento článek vydala lékárna Milosrdných 
bratří v Brně.

Lékárenství prošlo dlouhým vývojem, 
než získalo dnešní podobu. Už v pradáv-
ných dobách před mnoha tisíci let se obje-
vovali jedinci, kteří uměli připravit léčivé 
přípravky a uměli je také použít k léčení 
nemocí i ošetření nejrůznějších poranění 
a úrazů. Tito lidé postupně své znalosti 
a schopnosti rozvíjeli, věnovali se novým 
zkušenostem a jejich zájem se soustředil 
výhradně tímto směrem.

Později se vyčlenila skupina jedinců, 
kteří dokázali připravit léčivý přípravek 
a použít ho k uzdravení čí ošetření ne-
mocného nebo poraněného. Byli to první 
léčitelé a jejich schopnosti a dovednosti 
byly pro celou společnost nenahraditel-
né, požívali proto velké vážnosti a také 
důvěry. Ve starověku se tito léčitelé  
věnovali hlavně poznávání léčivých účin-
ků rostlin a přírodních látek. Zato středo-
věk přinesl rychlý rozvoj farmacie a také 
chemie, která ve farmacii zaujímá velmi 
důležité místo. 

Síť lékáren se začínala rozrůstat. Vzni-
kaly lékárny "klášterní", které byly uza-
vřené a sloužily jako ústavní lékárny jen 
malému okruhu pacientů. "Veřejné" lékár-
ny byly otevřené každému, patřily městu 
a vedl je tzv. "provizor". V 17. století vznik-
lo další množství jak veřejných, městských 
lékáren, tak i klášterních. Kladně jsou hod-
noceny lékárny, které vznikaly v hospitá-
lech zdravotnických zařízení řádu Milosrd-
ných bratří, které doplňovaly nemocnice. 

Lékárny už dostávají svůj dnešní ráz 
a lékárníci začali být velmi váženými 
a také uznávanými odborníky.

Nástup nových věd - biochemie, farma-
kologie, toxikologie přichází s přelomem 
středověku do nové doby a má přímo revo-
luční charakter. Začíná podrobný výzkum 
fyziologických účinků léčiv v organismu, 
výzkum chemického složení léčiv a vhod-
nou úpravou i zvyšování léčivého účinku 
látek a zároveň snížení případných nežá-
doucích účinků.

Vznikají nové a nové léčivé látky a che-
micky se upravují k dosažení stále větší 
účinnosti. Později se tyto látky i syntetizu-
jí. Jedním z prvních synteticky vyrobených 
léků byl Aspirin. Dodnes je to nejznámější 
lék se širokým účinkem, který má stále své 
příznivce.

V současné době farmacie doznala 
spoustu změn. Sortiment léků se v posled-
ních letech až neuvěřitelně rozrostl, sor-
timent potravinových doplňků a zdravot-
nických potřeb se stále zvyšuje, objevují se 
nové lékové formy. Výzkum nových léčiv 
pokračuje, provádí se studie prokázaných 
účinků léčiv, porovnávací studie a výsled-
ky vědeckého bádání nám jistě v budoucnu 
mohou přinést nové léky i proti chorobám, 
které v současnosti ještě léčit neumíme. 

Dnes v lékárnách pracují kvalifikovaní 
farmaceuti, absolventi nejméně pětiletého 
magisterského studia, kteří získávají titul 
Mgr. a po případné rigorózní zkoušce ti-
tul doktora farmacie PharmDr. Dalším 
vzděláváním, které je zakončeno atestač-
ní zkouškou mohou získat specializace. 
Farmaceutičtí asistenti jsou druhou sa-
mostatnou profesí v lékárnách. Nyní zís-
kávají kvalifikaci v pomaturitním studiu 

150 let hodkovické lékárny

Před vznikem hodkovické lékárny jsou v  Pamětní knize města Hodko-
vice zmiňováni dva lékaři, kteří měli své vlastní domácí lékárny. Byli to  
med. dr.  Ferdinand Ullrich z Kokonína, městský lékař s ročním platem 100 zl. 
konv. měny a mag. chir. Josef Konrad.

V Pamětní knize je i zápis z r. 1891, kte-
rý říká, že na chřipku mimo jiné zemřel 
v nejlepším mužném věku zdejší zasloužilý 
lékárník pan Josef Nowak, měšťan a čest-
ný hejtman střeleckého sboru v Hodkovi-
cích. Tato zničující nemoc ho vytrhla ze 
života během čtyř dnů.

Nyní již ze zápisu v kronice  
od p. PhMr. K. Havlíka.

Lékárnu v Hodkovicích n. M. založil 
roku 1863 Jan Novák a po něm byli držiteli 
lékárny jeho dědicové.

Posledním majitelem lékárny byl 
PhMr. Hans Nowak až do května 1945, kdy 
byl s rodinou odsunut do Německa. 

Po něm nastoupil v lékárně jako její 
národní (později odpovědný) správce 
PhMr. Prokop Václavík, který přišel do 
pohraničí z Turnova. Po něm nastoupil 
1. 1. 1951 jako odpovědný správce PhMr. 
Karel Havlík. Lékárna byla nejprve v ná-
rodní správě, od 1. 1. 1949 náležela Okresní 
národní pojišťovně v Liberci, dále byla sou-

částí n. p. Medika, později Liberecká Me-
dika a od 1. 7. 1960 je součástí lékárenské 
služby Okresního ústavu národního zdraví  
v Liberci.

Lékárna byla umístěna původně 
v domě č. p. 52 na náměstí, roku 1930 byla 
přestěhována do domu č. p. 213, kde je do-
sud. Vzhledově byla upravena tak, jak to 
odpovídalo tehdejšímu názoru na lékárny, 
totiž jako prodejna léků. Byla opatřena 
portálem a vývěsním štítem, skleněnými 
dveřmi a jakýmisi postranními výloha-
mi. Vchodem se vstupovalo do oficíny, kde 
uprostřed stál výdejní pult s tárou. Okolo 
oficíny byly regály s různými stojatkami. 
Na prostředním regálu stála dřevěná so-
cha anděla, symbol lékárny, která měla 
název Lékárna U Anděla strážce. V přileh-
lých skladech byly staré regály, pocházející 
z doby založení lékárny. V zadní místnosti 
s oknem do dvora byla umístěna laboratoř, 
která však nebyla nikdy využívána.

(pokračování příště)
František Nejedlo

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

pokračování č. 2

na vyšších odborných školách, dříve na 
středních zdravotnických školách. Dalším 
studiem získávali specializaci, zakonče-
nou také atestační zkouškou. Sanitárky se 
starají o čistotu, úklid a hygienu na všech 
pracovištích v lékárně, pomáhají při pří-
jmu a ukládání léků a dalších činnostech 

Farmaceuti a farmaceutičtí asistenti se 
neustále vzdělávají formou celoživotního 
vzdělávání, tím, že se zúčastňují odbor-
ných přednášek, školení, případně i několi-
kadenních seminářů a konferencí, kde zís-
kávají nejnovější informace ze svého oboru.

František Nejedlo
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Vzpomínka na pana Josefa Fantu 
malíře Hodkovic

Otec pana Josefa Fanty byl také řezbářem, 
bydlel v domě s popisným číslem 60 a k to-
muto řemeslu přivedl i svého syna. Poslal ho 
do učení k řezbářskému mistru Beranovi do 
Liberce. A jako každý řezbář musel samozřej-
mě umět malovat i kreslit, protože si potře-
boval na dřevo nejdříve ty svoje pozdější vý-
tvory načrtnout. Josef Fanta zdědil po svém 
otci nadání. U pana Františka Berana se také 
učil i pozdější malíř Jaro Beran. Oba budou-
cí řezbáři šli poté ještě studovat do malířské 
školy při libereckém muzeu. Beran se později 
mohl věnovat i dalšímu studiu, ale chudý otec 
pana Fanty na studia svého syna neměl pení-
ze a jeho syn se místo dalšího studia musel 
věnovat řemeslu. Pan Josef Fanta šel na zkuše-
nou do Německa a pracoval všude, kde někdo 
řezbáře zaměstnal. Mimo práci, kterou musel 
provádět pro firmu, u které zrovna pracoval, 
vytvořil řadu drobných plastik, bohužel se 
jich dochovalo jen velmi málo. Poté pracoval 
i v různých kostelech v Litoměřicích (jinou 
práci v té době neměl). Místní biskup posílal 
nadějné umělce na svůj náklad na studium do 
Říma a chtěl tam poslat i p. Josefa Fantu. Pan 
Josef Fanta nechtěl být nic dlužen katolickým 
kněžím, které neměl rád a nabídku proto od-
mítl. Katolická církev, to nebyl jeho šálek kávy. 
Podle jeho názoru to byl většinou hamižný 
spolek. Měl rád Mistra J. Husa a vždy tvrdil, 
že církev má být chudá. Své povolání řezbáře 
vykonával až do konce druhé světové války, 
ale miloval i kreslení (tuší) perem a hlavně 
štětec a akvarely s málo výrazným odstínem 
barev. Vedle řezbařiny tedy hodně kreslil 
a maloval, a tak po druhé světové válce uplat-
nil tuto svou zálibu i ve svém zaměstnání. Po 
roce 1945 se stalo malování jeho každodenní 

činností.  V prvních dnech nově otevřeného 
českého divadla v Liberci vstoupil do kolekti-
vu tohoto divadla i Josef Fanta a dlouhá léta 
vykonával funkci vedoucího malírny dekorací. 
Jeho výtvory a výtvory celého jeho kolektivu 
bylo možné každý den vidět v divadle. Pomá-
hal i hodkovickým ochotníkům při inscenaci 
jejich her. Hodkovičtí občané poznali jeho prá-
ci při mnoha vystoupeních místních ochotní-
ků, pro které vytvářel kulisy a také navrhoval 
výpravu her. Vždy si ale vyšetřil i chvilku, aby 
vyšel se svým čibukem, paletou, prknem, tuž-
kou, psem a barvičkami do okolí svého města, 
které opravdu miloval. Celý svůj život bydlel 
v Hodkovicích a stal se neúnavným kreslířem 
a malířem svého rodiště.  Ve svých obrazech 
se hlavně soustředil na různá zákoutí, domy 
a uličky města. Byl velmi dobrým kreslířem 
a jeho perokresby jsou věrným obrazem da-
ného objektu. Později přešel k lavírovaným 

Pan Josef Fanta se narodil v Hodkovicích v roce 1894 tedy před sto dvaceti lety. 
Hodkovicím zůstal věrný až do konce svého života.

kresbám a nakonec maloval čistým akvare-
lem, ve kterém vystihoval náladu jednotlivých 
zákoutí v proměnách ročních období. Jeho 
zásluhou máme zachyceny i domy, které už 
neexistují a máme tak představu o dřívějším 
koloritu našeho města. Svoje obrazy vystavo-
val několikrát i v Liberci, nejslavnější výstavu 
měl v roce 1965 na výstavě prací lidových vý-
tvarníků. Po odchodu do důchodu se ještě více 
věnoval kreslení a malování Hodkovic.  Pan 
J. Fanta často chodil i k nám domů, do rodi-
ny, byl to přítel mého otce Václava Zajíčka st. 
a i mého strýce Bohumila Zajíčka. Říkal, že je 
škoda, že řezbářství zaniká, že zaniká umě-
ní a každý se brzy bude honit jenom za ma-
jetkem a to krásné lidem uniká. Říkával, že 
většina lidí se honí pouze za majetkem a vše 
ostatní v životě je již nezajímá. Býval smutný, 
mnohdy jenom kouřil, prohlížel si práce mého 
otce a strýce. Říkal mi, že se nikdy nemám 
snížit k tomu, abych vše počítat jenom na pe-
níze a podle peněz hodnotil, co je dobré a co 
ne a koho je třeba obdivovat a koho ne. Podle 
množství majetku se nikdy nemá člověk hod-
notit. 

V Hodkovicích si všichni vážíme toho vel-
kého množství práce p. Josefa Fanty, které pro 
město udělal a máme ho stále rádi i pro jeho 
skromnost, pro vztah k přírodě, životu a lásce 
k našemu městu. 

V roce 1965 vydal MěstNV v Hodkovicích 
péčí Aktivu památkové péče a ochrany příro-
dy brožurku „HODKOVICE NAD MOHELKOU 

MINULOST A PAMÁTKY“, text napsal PhMr. 
Karel Havlík, grafická úprava Václav Zajíček. 
Brožura byla doplněna fotografiemi p. Ka-
bíčka a kresbami p. Fanty, Bohumila Zajíčka 
a Václava Zajíčka. 

V září roku 1972 uspořádal Aktiv památ-
kové péče a ochrany přírody hojně navštěvo-
vanou a úspěšnou výstavu s názvem „Naše 
záliby a koníčky“.  Na výstavě byly zastoupeny 
různé záliby našich spoluobčanů a jejich roz-
ličné sbírky. Pan Josef Fanta vystavoval pero-
kresby, akvarely a řezbářské práce. 

Aktiv památkové péče a ochrany přírody 
při MěstNV v Hodkovicích udělal ve městě 
mnoho dalších akcí. Např. výstavy „Naše Hod-
kovice“, „Historie a památky hovoří“, „Malíři 
Hodkovic“ (vystavoval p. Fanta, p. Vejvoda, p. 
Václav Zajíček, p. Bohumil Zajíček, p. Polívka 
a myslím, že i paní Polívková), vydal i pohled-
nice Hodkovic s kresbami pana Fanty, zorga-
nizoval v Osvětové besedě výstavu pro malíře 
Červinku, atd. Na všech těchto akcích se p. Jo-
sef Fanta aktivně podílel. 

V roce 1974 pan J. Fanta zemřel ve věku 
nedožitých 80 let. 

V letošním roce si tedy připomínáme ne-
jen 120 let od jeho narození, ale i 40 let od 
jeho úmrtí.

Aktiv památkové péče a ochrany přírody 
v roce 1974 vydal na památku svého člena 
brožuru „Hodkovice v kresbách Josefa Fanty“. 
Jedná se o soubor reprodukcí kreseb, akvare-
lů a dřevořezeb. Brožurka byla vydána jako 
vzpomínka na jeho nedožité osmdesátiny. 
Mimo to byla ještě uspořádána výstava 197 
kreseb a 21 řezbářských prací s názvem „Hod-
kovice v kresbách Josefa Fanty“.

Ze vzpomínek a s použitím dalších do-
stupných informací (např. i z novin VPŘED ze 
dne 8. 2. 1966 „Když útěchou se stane paleta“, 
VPŘED 1977 „Hodkovice v kresbách JOSEFA 
FANTY“, a brožury „Hodkovice v kresbách Jo-
sefa Fanty“) 

sepsal Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel HodkovicPan Fanta při práci...

Josef Fanta byl dokumentaristou svého města, 
než začal malovat, vždy si nejdříve prošel město.
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Pátek 10. ledna v 19 hodin
RIVALOVÉ
James Hunt, Niki Lauda a jejich skutečný příběh. Jsou rivalové nejen na 
okruzích F1, ale i ve skutečném životě. Film USA,Velká Británie, Německo. 
Premiéra 3. 10. 2013. Délka 123 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 17. ledna v 19 hodin
ZAPOMENUTÝ OSTROV
Dobrodružný sci-fi  fi lm USA. Skupina lidí se dostane na opuštěný ostrov, kde 
naráží na svět plný dinosaurů. Délka 84 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 24. ledna v 19 hodin
MAFIÁNOVI
Akční krimi komedie Francie a USA s Robertem De Niro a Michelle Pfeiff er  
v hlavní roli. Žít spořádaným životem se bývalým mafi ánům příliš nedaří. 
České titulky. Premiéra 14. 11. 2013. Délka 111 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 31. ledna v 19 hodin
PŘÍBĚH KMOTRA
Kriminální thriller natočený podle skutečných událostí. Mezi vrcholnou 
politikou a zločinem leží často jen velmi tenká hranice. Český fi lm. Premiéra 
24. 10. 2013. Délka 99 minut. Vstupné 50 Kč.

Na únor 2014 ŘIPRAVUJEME
MAHARAL TAJEMSTVÍ TALISMANU, VESMÍRNÍ OPIČÁCI, 

DOBA LEDOVÁ 3, DOBA LEDOVÁ 4

Fotografi e z komedie PŘÍBĚH KMOTRA. Zdroj: www.pribeh-kmotra.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!LEDEN 2014

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC � 
TIPSPORT EXTRALIGA 2013/2014
Na začátku ledna se utkají Tygři s hráči z Chomutova, dále na ně 
čekají soupeři z Hradce, Třince, Litvínova a Brna. 

5., 12., 19., 26. a 31. 1.

LORD OF THE DANCE 

Do Liberce se vrací světově nejúspěšnější taneční show plná hudby, 
tance, překrásných kostýmů, pohádkové výpravy a emocí. 

26. 2. / 20.00 hod. 

18. 3. / 19.00 hod.ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS � 
SHANGHAI NIGHTS  
Nejlepší akroba� cká show se vrací do ČR s novým programem. Těšit 
se můžete na neuvěřitelné výkony akrobatů.

DÁLE VÁS ČEKÁ 

BAVTE SE V AREÁLU SPORT PARKU LIBEREC 

ČESKÉ SPORTOVNÍ FIREMNÍ HRY

České  remní hry jsou největším setkání  rem, které podporují 
zdravý životní styl zaměstnanců a vytváří skvělou atmosféru v týmu.

 14. – 16. 2.   

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
VE SVIJANSKÉ ARÉNĚ
Po celou zimní sezónu probíhá veřejné bruslení 3x týdně. Brusle si
můžete zapůjčit nebo nechat nabrousit v přilehlé prodejně JB Sport. 

úterý, sobota a neděle
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v�kulturním�domì�v�Hodkovicích
poøádá�v�sobotu�25.1.2014�od�20�hod.

Hrají:�kapela�S.R.O.
Pøedtanèení:�Taneèní�klub�Koškovi
Vystoupí:�Taneèní�skupina�Countryon
Tìšte�se�na:�tombolu,�losování�o�dort,�pùlnoèní�kankán!

Vstupn 2é�1 0�KèVstupn 2é�1 0�KèVstupn 2

    SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODKOVICE NAD MOHELKOU

         POŘÁDÁ
V SOBOTU DNE 8.ÚNORA 2014

K POSLECHU A TANCIZAČÁTEK VE 20.00 HOD.                                                     
HRAJE SKUPINA    KRAKATITv  KULTURNÍ DOMĚ              

v HODKOVICÍCH N. M.                                                                                                

VSTUPNÉ    100 Kč                                                                                                                                                                           VSTUPNÉ                                      VSTUPNÉ           

* VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI *

Plesová sezóna začíná


