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 Jubilanti  
v únoru 2014

Josef Janeček

Dagmar Linková

Marta Prokešová

Josef Holan

Úvodní slovo  
redakční rady

Vážení čtenáři,
s novým rokem bychom vám rádi nabíd-
li možnost aktivně se zapojit do tvorby 
Kulturního kalendáře. Pokud budete mít 
nějaké připomínky, nebo naopak návrhy 
na novinky v obsahu, rádi se jimi budeme 
zabývat. Vaše názory můžete odevzdat na 
podatelně MěÚ nebo zaslat elektronicky na 
redakce@hodkovicenm.cz. Pojďme tvořit 
společně náš Kulturní kalendář.

S přáním bílého měsíce února
za kolektiv redakční rady

Naďa Burianová

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Únorová
Únor nám připomíná, 

že zima ještě neskončila, 

že naopak vrcholí.

Přichystejme lyže, saně, 

vydejme se na hory.

Ještě se tedy Helčo, Petře, Terezko 

spolu projedeme bílou, zasněženou plání.

A pokud se tesknota zadumaných hor 

dostane až k nám, 

tak aspoň na tyto chvíle zapomeneme na ni.

Sluneční záře nad horami vychází. Svítání.

Třpytný tón ticha krás zavátých lesů 

a strání plyne nám do duší.

Jen rytmický svist našich lyží pod nohama  
a občas vylekaně krákorající vrána. 

Posvátnost ticha poruší.

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: 370 kusů. Cena: 5 Kč. Redakce: Naďa 
Burianová. Uzávěrka je dvacátého dne předcházejícího 
měsíce. Registrační číslo MKČRE 11797. Sazba: Tomáš 
Žižka. Foto obálka: archiv KÚLK. 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.

Kam v únoru za kulturou v regionu

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO KONÁNÍ CHARAKTERISTIKA

1. 2. 15.00 STO ZVÍŘAT koncert 
pro děti

Lidové sady Liberec Křest CD Tlustej 
chlapeček se včelou 
v kalhotách Koncert 

pro malý děti. 
Probuďte ve vašem 

dítěti zvíře!

1. 2. 20.00 Ples na Liberecké 
výšině

Liberecká výšina Druhý ples Liberecké 
výšiny ve stylu první 
republiky. Hraje ABC 
Band a disco Výšinka.

1. 2. 9.00 – 15.00 Vepřové hody Ekoncentrum  
Oldřichov v Hájích

Akce pro veřejnost 
a milovníky dobrého 

jídla

2. 2. 15.00 Karneval za vysvědčení 
s Motyčkovi klikou

Lidové sady Liberec Zábavné odpoledne 
pro děti

10. 1. – 
2. 2.

10.00 – 20.00 Merkur není jen 
planeta

Nákupní centrum 
Forum Liberec

Jedinečná interaktivní 
výstava pro veřejnost 

a zš spojená 
s několika soutěžemi. 
Dílny s vystavenými 

modely naleznete  
v 1. patře  

obchodního centra 
FORUM Liberec

11. 2. 19.30 Nezmaři Lidové sady Liberec koncert

15. 2. 20.00 Salsa Night Eurocentrum Jablo-
nec nad Nisou

5. výročí jedné z nej-
reprezentativnějších 
latinsko-amerických 

akcí v ČR

18. 2. 19.30 Olga Lounová Vratislavice 101010 koncert

23. 2. 16.00 Velká show 5angels Eurocentrum  
Jablonec nad Nisou

Dvouhodinové 
vystoupení dívčí 

skupiny 

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.
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Lhář je tady!
JE TO TADY! Od nového ruku je spuštěná nová, lepší, úžasnější, 

zábavnější a těžší hra, kterou jsme pojmenovali 
LHÁŘ: milenec? soused? zahradník?

Super na téhle hře je především to, že poběží celý rok 
a na výherce čekají hodnotné ceny.

Na kraji Liberce byl ve svém bytě nalezen mrtvý muž. Měl snad nějaké problémy 
s podsvětím? Nebo to byla sebevražda? Co se tam vlastně stalo? To zjistíte, pokud se 
přidáte k pokračování  Libereckých her.

Začít hrát je opravdu velice jednoduché – potřebujeme chytrý telefon s operačním 
systémem Android a herní aplikaci, kterou si můžete stáhnout zcela zdarma na 
Google Play.

Hra začíná na Terminálu MHD ve Fügnerově ulici, kde najdete i první QR kód.

Více informací naleznete na www.libereckehry.cz

Zápis do první třídy
V pátek 7. února 2014 v době od 13.30 do 16.30 

proběhne 

na ZŠ v Hodkovicích nad Mohelkou zápis do první třídy.

 

2. 2. Maškarní párty Centrum Babylon 
(začátek v 15.00)

8. 2. Ples Ruprechtických sousedů Restaurace U Košků

14. 2. Ples – trampolíny Restaurace U Košků

15. 2. Ples kynologický KC Vratislavice 101010

15. 2. Myslivecký ples Restaurace U Košků

15. 2. Ples ZOO Lidové sady Liberec

21. 2. 16. Ples zemědělců a potravinářů Liberec Dům kultury Liberec

21. 2. Ples Jizersko-ještědského horského spolku Restaurace U Košků

22. 2. Erotický ples Dům kultury Liberec

22. 2. Ples – Jedličkův ústav Restaurace U Košků

Plesy v únoru 2014
    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 *

Zápis se týká dětí narozených od 
1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a dětí po 

odkladu školní docházky.

Přineste s sebou rodný list 
dítěte a občanský průkaz.
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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

Oblastní galerie v Liberci otevírá nové prostory

Oblastní galerie v Liberci otevře v únoru 2014 nové výstavní prostory 
ve zrekonstruovaných Lázních na Masarykově ulici. Nabídne vám 
galerii s  mnoha lákadly na nádherné promenádní třídě nedaleko 
historického centra. Slavnostní otevření se chystá na 28. února. 

V nových prostorech v Lázních chce Oblastní galerie návštěvníkům na-
bídnout nejen to nejlepší z jejích sbírek, ale rovněž chce vytvořit interak-
tivní expozici, která návštěvníkům nabídne poznání výtvarného umění 
hravou formou, přístupnou skutečně všem. 

Kromě expozic a krátkodobých výstav také výrazně rozšíří nabídku vý-
tvarných programů pro školy, rodiče s dětmi, ale třeba také seniory. Ke 
spokojenosti návštěvníků jistě přispěje moderní klimatizované prostředí, 
galerijní obchod a kavárna. To vše oděné do krásné historizující fasády 
Lázní Františka Josefa I.

Liberecká galerie je díky svým sbírkám pátou největší galerií v Čes-
ké republice. Kromě českého výtvarného umění, kde dominují zvučná 

jména, může návštěvníkům nabídnout 
unikátní kolekci francouzské krajinomal-
by 19. století, německého a rakouského 
malířství 19. století a nizozemské malby 
16. - 18. století. 

Právem se tedy nazývá Muzeem evropské-
ho umění! Kvalita sbírkového fondu sne-
se srovnání nejenom s českými, ale také 
s ostatními středoevropskými galeriemi 
a muzei.

Zdroj: www.liberecky-kraj.cz

Oblastní galerie Liberec – lázně 
bude pro veřejnost slavnostně otevřena 28. února.

www.ogl.cz
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schvaluje prodej tohoto pozemku za cenu 400,- Kč za 1 m2 plus náklady na prodej a po-
věřuje starostu města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města projednalo výzvu Regionálního odboru SZIF v Hradci Králové 
k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Město si po-
dávalo žádost o dotaci na projekt „Bezpečné hry Za školou“ prostřednictvím MAS Pod-
ještědí. Celkové výdaje projektu jsou stanoveny ve výši 600.160,- Kč a spoluúčast města 
ve výši 203.360,- Kč. Zastupitelstvo města přijetí dotace a podpis Dohody o poskytnutí 
dotace schvaluje a pověřuje místostarostku města podpisem této dohody.

Informace z 1. zasedání rady města 8. 1. 2014
-  Rada města schvaluje zveřejnění výzvy na podání nabídek na zakázku Zpracování prů-

kazů energetické náročnosti pro některé budovy města.Rada města ukládá tajemníkovi 
zveřejnit tuto výzvu podle předloženého návrhu na úřední desce města, na webu města 
a odeslat ji vybraným fi rmám.

-  Rada města projednala žádost o směnu pozemků. Pan V. V., bytem Liberec navrhuje 
směnit pozemek p.č. 492 (trvalý travní porost) o výměře 234 m2 v k.ú. Záskalí, který je 
v jeho vlastnictví, za pozemek města p.č. 394 (ostatní plocha) o výměře 709 m2 v k.ú. 
Záskalí. Dalším bodem žádosti je vyloučení veřejného užívání účelové komunikace na 
pozemku p.č. 394 a zrušení této komunikace. Rada města se směnou pozemků a zrušení 
užívání komunikace souhlasí, ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr směny na úřední 
desce města a předkládá věc k rozhodnutí do zastupitelstva města. 

-  Rada města projednala zápis č. 3 ze schůze Grantové komise a schvaluje úpravu textu 
smluv o poskytnutí dotace z Grantového fondu podle předloženého návrhu. Rada města 
souhlasí s tím, aby žadatelům, kteří nesplní řádně podmínky smlouvy o poskytnutí 
dotace, nebyla v další výzvě dotace  poskytnuta.

-  Rada města schvaluje návrh Grantové komise rozšířit Grantový program o podporu 
studentských prací v rámci poskytování dotací z Grantového fondu.

-  Rada města souhlasí se žádostí o vytvoření parkovacího místa pro osobu se ZTP na 
sídlišti Podlesí v Hodkovicích nad Mohelkou, s podmínkou úhrady nutných nákladů ze 
strany žadatele. Žádost podal pan M. P., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města projednala žádost Střediska pro ranou péči Liberec, o. p. s., se sídlem Ma-
toušova 406/20, Liberec, IČ 287 31 191, o fi nanční příspěvek na poskytování sociální 
služby „raná péče“ v Hodkovicích nad Mohelkou.Rada města schvaluje poskytnutím 
fi nančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na rok 2014.

-  Rada města schvaluje žádost pana J. H., Hodkovice nad Mohelkou o prodloužení smlou-
vy o pronájmu nebytových prostor. na dobu určitou, to je od 1. 01. 2014 do 31. 12. 2014 za 
podmínky řádných měsíčních úhrad nájemného a služeb spojených s užíváním prostor 
a všech ostatních závazků vůči Městu Hodkovice nad Mohelkou a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.

(pokračování na straně 10)

Městský úřad informuje

Informace z 9. zasedání zastupitelstva města 16. 12. 2013
-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rezignaci pana Pavla Arlta na funkci člena rady 

města a předsedy fi nančního výboru, a to k 25. 11. 2013. Pan Pavel Arlt zůstává i nadále 
členem ZM.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rezignaci pana Petra Hanuse na funkci předsedy 
kontrolního výboru, a to k 16. 12. 2013.

-  Zastupitelstvo města zvolilo podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, členem rady města pana Petra Hanuse.

-  Zastupitelstvo města zvolilo podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, předsedou fi nančního výboru pana Michala Trojana 
a členem fi nančního výboru paní Martinu Richterovou, bytem nám. T.G. Masaryka 211, 
Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města zvolilo podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, předsedou kontrolního výboru pana Zbyňka Dostrašila. 

-  Zastupitelstvo města schválilo na základě předloženého návrhu rozpočet města na rok 
2014. Celkové příjmy jsou plánovány v objemu 36.000 tis. Kč, celkové výdaje jsou plá-
novány ve výši 39.835 tis. Kč a fi nancování ve výši 3.835 tis. Kč. Rozpočet města pro 
rok 2014 je navrhován s ohledem na fi nancování jako schodkový. Zastupitelstvo města 
zároveň schvaluje na rok 2014 sociální fond ve výši 450 tis. Kč.

-  Zastupitelstvo města pověřuje radu města provádět nutná rozpočtová opatření v rozsa-
hu do 200.000,- Kč v době od schválení posledního rozpočtového opatření do konce roku 
2013. Rada města může pověřit starostu města v době mezi jednotlivými zasedáními 
rady města nebo v době, kdy není možné operativně svolat zasedání rady města, prová-
dět rozpočtová opatření do 100.000,- Kč.

-  Zastupitelstvo města pověřuje vedoucí odboru ekonomiky a správy majetku MěÚ prová-
dět nutné přesuny v rámci jednotlivých účtů schváleného rozpočtu města po odsouhla-
sení vedoucími jednotlivých organizací města, a to z důvodu dodržení rozpočtové kázně.

-  Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní ob-
služnosti Libereckého kraje pro rok 2014, předloženou panem Vladimírem Mastníkem, 
členem rady kraje, pověřeným řízením rezortu dopravy Libereckého kraje. Částka podle 
smlouvy je prakticky stejná jako pro rok 2013 a činí 251.100,- Kč. Zastupitelstvo města 
tuto smlouvu schvaluje a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

-  Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej pozemku města p.č. 1691/2 (ostatní 
plocha) o výměře 586 m2 . Žádost podal za společnost Monroe Czechia s.r.o. se sídlem 
v Hodkovicích nad Mohelkou, IČ 61061620 pan Zbyněk Dostrašil.  Zastupitelstvo města 
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-  Rada města schvaluje zveřejnění 2. výzvy k podání žádostí o dotaci z Grantového pro-
gramu Města Hodkovice nad Mohelkou v souladu se statusem Grantového fondu, podle 
návrhu podaného Grantovou komisí. Rada města ukládá předsedovi Grantové komise 
zajistit zveřejnění výše uvedené výzvy.

-  Rada města projednala žádost o povolení přístavby pokoje v nemovitosti města v ul. Li-
berecká č.p. 19, Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan F. V., bytem  Hodkovice nad 
Mohelkou. Rada města požaduje doložit stavební plán přístavby a následně stanovisko 
stavebního úřadu. Při realizaci se musí zajistit samostatné měření spotřeby vody pro byt 
a realizace přístavby bude financována z vlastních zdrojů žadatele.

-  Rada města projednala opakovaně žádost o koupi pozemku města p.č. 313/1, část 
a (ostatní plocha) o výměře 57 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou podle předloženého 
geometrického plánu. Žádost podali paní J. Š., bytem  Turnov a pan B.Š., bytem Žďárek. 
Rada města souhlasí  s prodejem části výše uvedeného pozemku, ukládá tajemníkovi 
zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města a předkládá věc k rozhodnutí zastupi-
telstvu města.

-  Rada města projednala žádost o finanční příspěvek do fondu oprav domu na nám. 
T. G. Masaryka č.p. 213 za rok 2013. Žádost podala za Sdružení vlastníků domu paní 
Markéta Danielová. V domě vlastní Město Hodkovice nad Mohelkou v přízemí nebytové 
prostory. Rada města požaduje stanovení výše částky příspěvku určené městu.

-  Rada města schvaluje žádost Centra pro zdravotné postižené Libereckého kraje, o. p. s., 
se sídlem Zahradní 415/10, Liberec, IČ 265 93 980, o finanční příspěvek na provozování 
sociálních služeb v Hodkovicích nad Mohelkou. Rada města schvaluje poskytnutím fi-
nančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na rok 2014.

-  Rada města projednala žádost o souhlas města s akcí „DRIFT HILL Ještěd“ – automobi-
lový závod na části silnice č. III/2784. Rada města s pořádáním výše uvedeného závodu 
souhlasí; závod se pojede mimo katastr města.

-  Rada města projednala pronájem části pozemku p.č. 1761 na sídlišti Podlesí naproti pro-
dejně potravin vedle DPS o velikosti 10m2. Rada města se žádostí o pronájem části po-
zemku souhlasí a ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města.

-  Rada města projednala a bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob 
k trvalému pobytu v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v ul. 
Podlesí č.p. 653 u paní M.J. (+ 1 osoba).

-  Rada města bere na vědomí informaci o změnách při nájmu bytu zvláštního určení 
a výpovědi z tohoto nájmu v souvislosti s platností nového občanského zákoníku.

 Úplné znění usnesení zastupitelstva a rady města najdete na www.hodkovicenm.cz 
Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka
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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!ÚNOR 2014

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC � 
TIPSPORT EXTRALIGA 2013/2014
V únoru čekají na Bílé Tygry dva domácí duely. Libereč�  přivítají na 
domácím ledě Karlovy Vary a Pardubice! Podpořte liberecké šelmy!

4. a 25. 2. 

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 

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.   

VALENTÝNSKÉ 
BRUSLENÍ 
Oslavte svátek všech zamilovaných na ledové ploše Tipsport areny při 
Valentýnském bruslení. Příchozí páry mají vstup zdarma.

13. 2. / 17.00 – 19.00 hod.

Informace z 1. zasedání rady města 8. 1. 2014 - pokračování ze strany 12
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Podpora studentských prací 
z Grantového fondu města Hodkovice nad Mohelkou

Grantová komise města (GK) navrhne k ocenění částkami do 3000 Kč nejlepší samostatné práce 
studentů. Podpora studentských prací tak bude mít podobu volné soutěže (bez vypsání podrob-
nějších soutěžních kategorií).

Podrobnější tématika těchto prací není stanovena. Může jít o odborná i umělecká díla. Jen 
jako příklady prací, aniž by tím bylo řečeno, že budou přijaty a oceněny, se uvádí:

  historie (např. 1. slavná sklářská rodina Blaschkeů – od 18. stol. po mezinár. kongres 
v Dublinu, 2. historie Ungerova domu v Hodkovicích a jeho majitelů, 3. historie, příp. 
současnost významných rodin, které mají na místním hřbitově pochované své předky) 

  geografi e a ekologické studie (např. 1. zmapování stavu různých „zákoutí“ v intravilánu města 
a možnosti jejich úprav, 2. soupis významných stromů na katastru města)

  regionalistika (např. Pomístní jména na Hodkovicku) 
  společenskovědní studie (např. 1. způsob větší motivace občanů k třídění odpadu  2. studie 
o větším zapojení seniorů do života města) 

  marketing (např. 1. studie cyklotras v Hodkovicích a nejbližším okolí, 2. návrh různých 
způsobů propagace města) 

  architektonické a výtvarné návrhy vč. environmentálního designu (např. 1. připravit návrh 
na úpravu/nový vzhled veřejných prostranství jako náměstí, kruhových křižovatek, parčíku, 
různých „zákoutí“, 2. vytvořit umělecký artefakt se zřetelným vztahem k městu, popř. 
umístitelný v intravilánu - plastika), 

  literární práce (např. napsat povídku, složit báseň, zkomponovat píseň o Hodkovicích).

Může však jít o libovolnou další tématiku a libovolnou formu zpracování, její vhodnost 
posoudí GK.  Ta rovněž přihlédne k tomu, zda byla soutěžní práce publikovaná (mimo místní, 
hodkovická média), není to však podmínkou ocenění. Do soutěže se přijímají jak individuální, tak 
kolektivní práce odborného i uměleckého zaměření. GK nebude při rozhodování přihlížet k formě 
ani k praktické využitelnosti soutěžní práce. Vezme však v úvahu elementární úroveň zpracování, 
míru využití hodkovické tématiky a možný mediální dosah. 

V soutěži může být odměněna pouze práce studenta SŠ, VOŠ nebo VŠ libovolného typu 
a libovolné formy studia (vč. dálkového). Podmínkami přijetí přihlášky je ročník narození 
soutěžícího 1988 nebo později (tj. do 26 let) a přijetí dané práce školou v době trvání soutěže 
(1. ledna až 15. listopadu 2014). Přijetím práce se míní její uznání (příp. doporučení, schválení) 
příslušným pedagogem, že dílo vyhovuje běžným nárokům školy na studentskou práci. 

Město Hodkovice nad Mohelkou vyzývá studenty středních, 
vyšších odborných a  vysokých škol k  předložení samostatných 
prací, které se budou ve významné míře týkat města, jeho historie 
i současnosti.

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:

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub
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Za úspěšné vypracování semestrální, ročníkové, absolventské či jiné podobné práce v tomto 
smyslu a na základě doporučení GK může student získat na základě vlastní písemné žádosti 
(přihlášky) odměnu až do výše 3 tisíc korun. Město odmění v kalendářním roce maximálně deset 
úspěšných studentských prací. 

Studenti přihlašují své práce až po jejich přijetí (uznání) na dané škole a svůj úmysl zúčastnit se 
soutěže nemusí předem ohlašovat. Přijetí školou není nijak podmíněno tím, zda byla škola předem 
studentem informována o zamýšlené účasti. Doporučujeme, aby soutěžící svůj záměr předem 
oznámili pověřeným členům GK s tím, aby se tito předběžně vyjádřili ke vhodnosti tématiky; 
nepůjde však o závazné ani o konečné stanovisko GK. Pověřenými členy GK jsou Oldřich Čepelka 
(oldrich.cepelka@tima-liberec.cz) a Zbyněk Dostrašil (zdostrasil@Tenneco.com).   

Uzávěrka soutěžních prací je stanovena na 15. listopad 2014. Zájemce zašle Grantové komisi 
přihlášku na předepsaném formuláři a k přihlášce připojí výtisk soutěžní práce, příp. CD (má-li 
větší rozsah než 10 stran; třírozměrná díla mohou být zastoupena sadou fotografi í a popisem 
skutečných rozměrů). Rada města na návrh GK schválí a nechá zveřejnit seznam všech přijatých 
prací a seznam vybraných (odměněných) prací.  

Příloha: Přihláška do soutěže studentských prací 2014 (rovněž ke stažení na 
http://www.hodkovicenm.cz/cs/grantovy-program-mesta-hodkovice-nad-mohelkou).
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V neděli 09.02.2014 od 15:00 hodin pořádáme v kulturním domě 

MMAAŠŠKKAARRNNÍÍ  KKAARRNNEEVVAALL  
………AAANNNEEEBBB   PPPOOOJJJĎĎĎTTTEEE   SSS   NNNÁÁÁMMMIII   DDDOOO   PPPOOOHHHÁÁÁDDDKKKYYY………   

Moderovat a hrát bude Honza Nesvačil. 

Připravujeme:       Vstupné: 

 soutěže         masky - zdarma 
 dětskou diskotéku     ostatní – 30 Kč 
 odměnu pro všechny děti v maskách       

 

 

Občerstvení zajištěno v restauraci KD. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tým RK Motýlek               

Významné osoby:
2. 2. Emil Vachek, prozaik a novinář (125. výročí narození)

13. 2 Hana Vrbová, překladatelka (85. výročí narození)

14. 2. Miroslav Zikmund –  prozaik, cestovatel a publicista 
(95. výročí narození)

Významné dny:
4. 2. Světový den boje proti rakovině

13. 2. Popeleční středa

14. 2. Připomínka mučedníka Valentýna 

20. 2. Světový den sociální spravedlnosti

21. 2. Mezinárodní den boje proti kolonialismu

          Mezinárodní den mateřského jazyka

22. 2. Mezinárodní den skautek

Městská knihovna – Kalendárium
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150 let hodkovické lékárny

V pokračování kroniky se dále uvádí.

Původní stav lékárny existoval až do 
roku 1967, kdy se od listopadu začalo s re-
novací. Ta trvala až do května 1968 a od 8. 
června byla zrenovovaná lékárna znovu 
otevřena. Během přestavby byla nouzová 
lékárna v domě č. p. 205. Návrh na úpra-
vu vypracovalo Lékárenské vývojové stře-
disko v Praze a podílel se i PhMr. Havlík. 
Úprava stála i s nábytkem 200000 Kčs. 
Z bývalého inspekčního pokoje byl upra-
ven čekací prostor pro pacienty, vchod je 
veden přímo z náměstí. Z čekacího pro-
storu bylo proraženo okno do expediční 
místnosti (dříve oficíny), kde jsou regá-
ly pro uložení léků, dále je tu pracovní 
a expediční tára a kancelářský kout. Ve 
vedlejší místnosti jsou regály na léčiva, 
dále analytický a umývací kout. Zásoby 
hromadně vyráběných léčiv jsou uloženy 
v další místnosti. Bývalá laboratoř byla 
upravena na sklad zdravotnického mate-
riálu. Touto úpravou byl odstraněn vzhled 
lékárny jako obchodu s léky a lékárna se 
stala i po stránce vnějšího vzhledu zdra-
votnickým zařízením. 

Lékárna má dva pracovníky, vedoucí-
ho lékárníka PhMr. Karla Havlíka a sa-
nitářku Blaženu Jégrovou. Zásobuje léky 
a zdravotnickým materiálem občany 
Hodkovic a okolí. Vydává léky na recepty 
obvodního, závodního, ženského a zubní-
ho lékaře v Hodkovicích a lékaře zdravot-
ního střediska na Frýdštejně. Veterinár-
ními léčivy zásobuje lékárna JZD Pokrok 
v Bílé a JZD Družba v Jenišovicích. Výdej 
léků na recepty a prodej volných léků za 
hotové je ustálen na přibližně stejné výši. 
Problémy s přechodným nedostatkem ně-

kterých léčiv je řešen spoluprací s jinými 
lékárnami a informováním lékařů o sta-
vu zásob.

Pan Havlík se dále v kronice zmiňuje 
o přátelských vztazích s manžely – farma-
ceuty Majewskými z Bydhoště v Polsku. 
Při své návštěvě Československa zavíta-
li mimo jiné i do lékárny v Hodkovicích. 
O svých zkušenostech z této návštěvy na-
psala Dr. Janina Majewska článek v časo-
pisu Farmacja polska.

Pan Havlík byl také propagátor léči-
vých bylin. Ve dnech 25. až 28. září 1982 se 
lékárna zúčastnila výstavy květin, ovoce 
a zeleniny v Hodkovicích vlastní expozicí 
léčivých rostlin. O výstavku byl veliký zá-

pokračování č. 3

jem. Při expozici byl umístěn panel s tex-
tem „Léčivé rostliny našeho kraje“. Pro 
tuto výstavku byly vybrány některé léčivé 
rostliny, které je možno najít v okolí Hod-
kovic. Podobně se prezentovala lékárna na 
další výstavě květin, ovoce a zeleniny 15. 
a 16. září 1984. Také o expozici s názvem 

„Zelená lékárna“ byl veliký zájem. Výstava 
přispěla k poznání léčivých bylin z okolí 
Hodkovic, protože byliny byly doplněny 
popisem a způsobem jejich použití.

Pan Havlík v závěru kroniky píše 
o tom, o co usiloval – pracovníci lékárny 

v Hodkovicích se snaží o to, aby do lékár-
ny přicházeli nemocní s důvěrou v kvalit-
ní zdravotnické služby.

Tolik tedy k výročí hodkovické lékárny. 
Pokud chcete znát více z historie lékáren-
ství, udělejte si výlet na zámek Kuks. Je 
zde České farmaceutické muzeum, ve kte-
rém se dozvíte mnohé zajímavosti.

V článku je i několik slov používaných 
v lékárenství:
 y oficína – část lékárny na přípravu 

léků, mastí apod., tára – pracovní 
lékárenský stůl 

 y PhMr. – dříve používaný titul – dnes je 
používán titul Mgr.

Na fotografiích je lékárna ve 30. letech 
min. století, p. Havlík při práci a foto z vý-
stavy léčivých bylin v září 1984.

Rád bych poděkoval panu PharmDr. 
Šámalovi, paní Linkové a panu V. Zajíčko-
vi za pomoc při psaní tohoto článku.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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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

Pátek 7. února v 19 hodin
MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU
Napínavé pátrání po záhadném pokladu v kouzelných místech staré Prahy. Čes-
ký dobrodružný fantasy fi lm pro celou rodinu. Délka 105 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 14. února v 19 hodin
VESMÍRNÍ OPIČÁCI
Jedině vnuk první opičího kosmonauta má ty pravé předpoklady vyřešit 
problémy NASA. Americká animovaná komedie v českém znění. Délka 77 
minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 21. února v 19 hodin
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
Známí hrdinové se dostávají do podzemního Světa plného bujné vegetace 
a dinosaurů. Americký animovaný fi lm v českém znění. Délka 96 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Pátek 28. února v 19 hodin
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Krysoveverčák Scratt, jeho vášeň pro žaludy a známá parta pravěkých 
zvířecích kamarádů v americkém animovaném fi lmu. České znění.  Délka 84 
minut. Vstupné 50 Kč.

Na březen 2014 ŘIPRAVUJEME
EXPEDIČNÍ KAMERA 2014, PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI, 

RYCHLE A ZBĚSILE 5, HOP

Fotografi e z fi lmu DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU.

EXPEDIČNÍ KAMERA 2014

Horolezecký oddíl a Městské kulturní středisko 
vás  zvou na fi lmový festival

 Kde: V Městském kině

 Kdy: 7. 3. – 8. 3. 2014

Program festivalu na: 
www.horolezcihodkovice.cz, www.expedicni kamera.cz.

 Vstupné: Dospělí – 70 Kč
   Senioři, studenti – 40 Kč
   ZTP - zdarma

Občerstvení  zajištěno, vstupenky jsou slosovatelné.
Těšíme se na vaši účast.
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