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V minulém vydání kulturního kalendáře jsem Vás informovala o přípravě realizace 
zmíněného projektu a nyní máme první etapu zrealizovánu.

Během května a června dojde k dokončení i druhé etapy a prostranství bude plně sloužit 
široké veřejnosti. Přeji Vám všem mnoho sluníčka a dětem bezstarostné hry.

Markéta Khauerová – místostarostka města

Projekt Bezpečné hry ZA ŠKOLOU

Kontejnery na elektrozařízení
Od 15. 4. 2014 mohou občané Hodkovic nad Mohelkou využít k  odkládání 
vyřazeného elektrozařízení mimo sběrných dvorů nově také dva červené 
kontejnery umístěné v ulicích J. Hory 522 a Podlesí 537. 

Do těchto kontejnerů je možno odkládat pře-
devším baterie a drobná elektrozařízení jako 
jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačo-
vé vybavení, discmany, telefony, elektronické 
hračky a podobně. Naopak do těchto kontej-
nerů nepatří televizory, počítačové monitory, 
zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spo-
třebiče (jako např. ledničky, pračky, chladnič-
ky a podobně), stejně jako tonery, CD, video-
kazety a jiná záznamová media. Svou účastí 
v systému třídění a recyklace starých elektro-
spotřebičů přispějete k ochraně životního pro-
středí a současně k šetření přírodními zdroji.
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 Jubilanti  
v květnu 2014

Růžena Rydvalová
Miloslava Pluhařová
Jaroslava Vyskočilová

Úvodní slovo  
redakční rady

Vážení čtenáři,
v dubnu jsme si dosyta  užili aprílové počasí, ale 
v květnu snad již bude jen krásně a nastane ten 
správný čas pustit se za poznáním a obdivem. 
V tomto čísle najdete zajímavý tip na výlet – buď 
prohlídku Liberce nebo Žitavy, v případě nepří-
zně počasí pak pozvánku na návštěvu iQLAN-
DIE. Ale to nejlepší nakonec… Na facebooku 
byla vyhlášena fotosoutěž „Dívej se kolem sebe“, 
která bude zakončena dražbou fotografií pro 
dobrou věc. Více najdete také v tomto vydání. 

Užijte si měsíc lásky a nezapomeňte se dívat kolem 
sebe!

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.

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: 400 kusů. Cena: 5 Kč. 

Redakce: Naďa Burianová. Uzávěrka je dvacátého dne předcházejícího měsíce. Registrační číslo MKČRE 11797. Sazba: Tomáš 

Žižka. Foto obálka: Jan Jirouš. 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.

Upozorňujeme občany města, 
že roční poplatek  

za komunální odpad  
musí být uhrazen  
do 31. 5. 2014!

UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANY

Ty, Lásko mne tolik pozvedáš
nad různé druhy lidské špíny.

Ty, Lásko mne vždycky zulíbáš,
když přinášíš štěstí domoviny.

Pro mne vždy přenádhernou hudbu máš,
v hudbě slov i v symfoniích hudby samé.

V časech těžkých, zlých Ty jediná
nám v požehnání naději

a novou sílu dáš.
A tvoje přístavy jsou stále přichystané.

Díky Vám: Přírodo, Hudbo, Lásko,
že mne tak objímáte.

Vždyť všechny dny, roky i chvíle s vámi
jsou přečisté a svaté.

Vyznání (Marie Polívková)
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HAVRANE Z KAMENE 
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Kam v květnu za kulturou v regionu

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

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO KONÁNÍ CHARAKTERISTIKA

1. 5. Celý den Prvomájový veterán 
festival

Pivovar Konrád  
Vratislavice n. Nisou

Setkání majitelů a příznivců 
historických vozidel. 

Dopoledne v areálu pivovaru 
Konrád, odpoledne areál 
LVT. Ferdinand Porsche 
Revival: Setkání majitelů 

vzduchem chlazených VW 
a Porsche ve Vratislavicích 

nad Nisou.
1. 5. Majáles Koleje TUL Harcov, 

Liberec
Tradiční studentský majáles

7. 5. 9 – 12.00 Snídaně pro fair trade Náměstí u NG Plaza 
Liberec

Kávu a čaj z produkce 
spravedlivého obchodu 
(Fair Trade) nabídneme 
veřejnosti na náměstíčku 
před libereckou Plazou 
v centru města. Přijďte 

ochutnat kvalitní produkty 
z ekologického a sociálně 
udržitelného prostředí…

9. 5. 19.00 She loves me Divadlo F.X.Šaldy 
Liberec

Romantické dopisy a jedno 
milostné nedorozumění 

18. 5. 10.00 Zajíček a velká  
mrkvová záhada

Kulturní centrum 
101010,  
Vratislavice n. Nisou

Nová pohádka pro děti od 
4 let

18. 5. 14.00 Krkonošská dechovka Eurocentrum  
Jablonec n. Nisou

Tradiční taneční odpoledne

22. 5. 19.30 Voldánová – Vojtek 
Rande s…..

Dům kultury Liberec Kombinovaný program

27. 5. 19.00 Penzion pro svobodné 
pány

Divadlo F.X.Šaldy 
Liberec

Slavná česko-irská komedie

30. 5. 20.00 Těla a Exil 51 Kulturní centrum 
101010, 
Vratislavice n. Nisou

koncert

31. 5. 10 – 15.00 Dětský den v ZOO ZOO Liberec Velký zábavný den pro 
děti i jejich rodiče v ZOO 
Liberec a jeho organizacích 

- Lidových sadech a dětském 
koutku
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Informace ze ZŠ Hodkovice n. M.

Duhová
Tato ulice se jmenuje Duhová proto, že v té uli-
ci jsou barevné domy. Vymysleli to Hanusovi, 
kteří v té ulici bydlí. (Valerie Banghová) 

Sportovní
Ulice Sportovní dostala název podle spor-
tovních zařízení, podél kterých se line. Vede 
cyklostezkou, vedle antukových kurtů, které 
v zimě slouží jako zimní stadion alias „kluzák“, 
dále vedle koupaliště a sportovní haly, za kte-
rou je umělé hřiště například na volejbal nebo 
tenis a vedle je velké fotbalové hřiště. Ulice 
se kříží s ulicí Mánesovou a pokračuje pořád 
rovně, kde ji zastaví ulice Mlýnská.
(Aneta Kněbortová)

Koněvova ulice
Ulice nese jméno  sovětského  vojevůdce Iva-
na Štěpanoviče Koněva,  který žil v 20. století. 
Nachází se napravo od náměstí, směrem ke 
kostelu.

Českodubská
Ulice vede na Český dub, proto to jméno. Byla 
před dvěma roky zrekonstruována.
(Kryštof Porš) 

Osmáci zjišťovali původ  některých hodkovických ulic. Příště se můžete těšit 
na pokračování. Uvítáme, pokud víte o původu názvu některé ulice, když nám 
informace poskytnete.

Pražská
Pražská ulice má název podle toho, že tudy 
vedla silnice na Prahu. (Daniela Lanfeldová)

Sametová ulice
Jmenuje se  po Sametové revoluci, která se 
udála v roce 1989. (Dominik Škoda) 

A na závěr ještě sen Zuzky Kořínkové z 9.A.
Návštěva u lékaře
Jednou takhle ráno vstanu a podívám se na 
zed‘ v mém pokoji. Uvědomím si, že musím 
absolvovat návštěvu u lékaře. Nevadí mi ob-
vodní lékař nebo optik, ale zubař? Říkám si, 
proč zase?  Vejdu do čekárny plné lidí, mla-
dých i starých. Děsí mě pohled na starou ba-
bičku, která na mě vytasí úsměv bez zubů. Bo-
jím se, že až vyjdu z ordinace, dopadnu stejně 
jako ona a nikdo mě už nebude chtít. Nastává 
můj čas a já vcházím dovnitř, kde na mě zu-
bařka cení své tesáky. Bere vrtačku a já cítím, 
jak mi pomaličku, ale jistě vypadávají všechny 
zuby.  Zubařka mě uklidňuje:“ Nebojte se sleč-
no, zuby vám nahradí naše zbrusu nová pro-
téza.“ Najednou se vzbudím a zjistím, že to byl 
pouhý sen. Rychle si prsty projedu ústa a po-
cit, že žádný z 32 zubů nechybí, je uklidňující.

POZVÁNKA na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
                v ZŠ Hodkovice n. M.

v úterý 13. 5. 2014
od 14 do 18 hodin

 
Srdečně zvou učitelé a žáci ZŠ.
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SBĚR PAPÍRU 
KVĚTEN 2014 

 Pondělí 26. 5. 7.00 – 8.00
 Úterý 27. 5. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Středa 28. 5. 7.00 – 8.00
 Čtvrtek 29. 5. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Pátek 30. 5. 7.00 – 8.00

Papír bude vybírán za školou u školní jídelny. Děkujeme za vaši podporu.

Karton bude vybírán samostatně, v krabici nebo svázán,  
musí být oddělen od ostatního papíru.

V uvedené dny můžete nosit také plastová víčka od PET lahví - limo, mléka, aviváží,  
tekutých prostředků, která budou předána na „Sbírka pro Aličku z Hodkovic n/M“

Základní škola Hodkovice nad Mohelkou

Úspěchy žáků ZŠ Hodkovice n. M.

Krajská kola:

Olympiáda v českém jazyce
Klára Panušková (9. A): 7. místo

Soutěž v anglickém jazyce
Klára Panušková (9. A): 6. místo

Okresní kolo:

Matematická olympiáda
Matyáš Fiala (6. B): 8. – 10. místo  

Kroužek programátorů Baltík  
postupuje do celostátního kola

v soutěži Mladý programátor 2014

Skupina A:  Jiří Křížek (4. A),  
Ondřej Čermák (4. A)

Skupina B:  Matyáš Fiala (6. A), 
Jiří Růta (6. A)
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Městský úřad informuje

Informace ze 7. zasedání rady města 2. 4. 2014
-  Rada města projednala žádost o sponzorský dar na rybářské závody. Žádost podal za MO Čes-

kého rybářského svazu Hodkovice nad Mohelkou její předseda Mgr. Jaroslav Rozkovec. Rada 
města schvaluje poskytnutí věcných dárků, např. propagačních předmětů města.

-  Rada města projednala žádost o vyjádření k úplné krátkodobé uzavírce silnice č. III/2784 
a k náhradní objízdné trase – Křižany, Osečná, Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Dlouhý 
Most, Liberec, a to dne 26. 4. 2014 v době od 8.00 do 17.00 hod za účelem pořádání VII. ročníku 
závodu automobilů do vrchu v rámci seriálu České mistrovství ZAV – Ještěd 2014. Žádost podal 
za Sdružení českého autosportu se sídlem v Praze, IČ 720 35 935 její předseda pan Eduard Pa-
tera. Rada města schvaluje uvedenou objízdnou trasou silnice č. III/2784.

-  Rada města projednala žádost o výměnu vchodových dveří v domě č. p. 105 v Sokolské ul. 
v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost podali manželé B., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada 
pověřuje ředitele Technických služeb Hodkovice prověřit situaci a podat radě města příslušné 
doporučení.

-  Rada města projednala návrh na úpravu odměn pro opatrovníky, kteří jsou za město pověře-
ni výkonem veřejných opatrovníků pro osoby s omezenou svéprávností. Rada města schva-
luje zvýšení měsíční odměny pro opatrovníky na 400 Kč měsíčně na jednoho opatrovance  
od 1. 4. 2014.

-  Rada města projednala žádost o provedení údržby místní komunikace na pozemku p. č. 82 na 
Záskalí v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost podala paní M., bytem Hodkovice nad Mohelkou. 
Rada pověřuje ředitele Technických služeb Hodkovice, aby spolu s Ing. Plačkem prověřili situaci 
a podali radě města příslušné doporučení.

-  Rada města projednala návrh Směrnice o systému náležité péče hospodářského subjektu Města 
Hodkovice nad Mohelkou, uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích 
hospodářského subjektu. Rada města schvaluje výše uvedenou směrnici podle předloženého 
návrhu.

-  Rada města souhlasí s žádost společnosti Monroe Czechia s. r. o. se sídlem v Hodkovicích nad 
Mohelkou, IČ 61661620, o změnu územního plánu sídelního útvaru Hodkovice nad Mohelkou 
z důvodu plánované výstavby nové expediční haly v areálu této společnosti a předkládá věc 
k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala a bere na vědomí inventarizační zápis o výsledcích inventury majetku 
ve správě Města Hodkovice nad Mohelkou k 31. 12. 2013. Porovnáním fyzické inventury s účet-
ním stavem nebyly zjištěny žádné rozdíly.

-  Rada města projednala návrh na vytvoření pracovní komise pro vytvoření Plánu obnovy majet-
ku města v návaznosti na Statut oprav majetku Města Hodkovice nad Mohelkou. Rada města 
schvaluje pracovní komisi ve složení Antonín Samek, Markéta Khauerová, Mgr. Dana Kolomaz-
níková, Herta Šrytrová, Zbyněk Dostrašil, Ivana Havlíková, Alena Ježková a Ing. Jan Plaček.

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

Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka
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Kam za poznáním...

3D planetárium aneb Vesmír na dosah
Liberecké planetárium patří k naprosté svě-
tové špičce! Je vybaveno ultramoderními 3D 
technologiemi, kterým uvěříte úplně všechno 
– třeba i to, že už jste navždy ztraceni v černé 
díře. Stačí se pohodlně usadit s 3D brýlemi na 
očích a vaše putování vesmírem může začít. 
Projekční software disponuje rozsáhlou data-
bází tisícovek astronomických objektů a pře-
nese vás, v podstatě kamkoliv si vzpomenete: 
mezi hvězdy, souhvězdí, planety, asteroidy, 
planetární mlhoviny, komety, Messierovy 
objekty, satelity… Kromě unikátních 3D pro-
jekcí o zrodu vesmíru a jeho tajemstvích vás 
tu čekají i filmy o evoluci, postupně bude za-
řazen program o rozpadu kontinentů či dino-
saurech, ale také živé autorské pořady či se-
zónní komentované projekce hvězdné oblohy.
Člověk aneb Cesta do hlubin lidského těla
V nejrozsáhlejší expozici nahlédnete do útrob 
lidského těla, otestujete vaše smysly, zjistíte, 
jak vše jednotlivě i dohromady funguje, a do-
konce si sami můžete člověka složit – jako 
stavebnici. A právě tady také narazíte na jed-
nu z našich největších atrakcí – humanoidní-
ho robota Thespiana, prvního v ČR!

Sexmisie aneb Vše o dospívání, milování, plo-
zení, rození i deviacích 
Sexmisie vám velmi názorně, zábavně, a při-
tom citlivě odpoví na všechny otázky kolem 
sexuálního života. Expozice, přístupná od 12 
let, byla připravena ve spolupráci se sexuolo-
gy a dětským psychologem a jedná se o nej-
větší svého druhu v celé Evropě! Z „matčina 

lůna“ se vydáte do sekcí JÁ, MY, ONI a TABU, 
plné moderních interaktivních exponátů, ne-
uvěřitelných projekcí a zajímavých grafik.

Zvuková věž aneb Mějte uši nastražené!
Zvuky libozvučné, ale i takové, co vás taha-
jí za uši – tady uslyšíte všechny. Rozsahem 
nejmenší, zato umělecky nejvíce zaměřená 
expozice vám nabídne spoustu hudebních ex-
ponátů, díky nimž pochopíte základní prin-
cipy tvorby zvuků. Zvuková věž slouží i jako 
rozhledna, ze které je nádherný výhled na 
město a Ještěd.

Živly aneb Oheň, voda, země, vzduch
Čtyři přírodní živly, s nimiž si není radno za-
hrávat. U nás se jich ale bát nemusíte – všech-
ny jdou jednoduchým tlačítkem vypnout. Na 
vlastní kůži tu zažijete tanec blesků, vichřici, 
zemětřesení i ohnivé tornádo. A také zjistíte, 
jak fungují solární, větrné a vodní elektrárny.
Vodní svět aneb Vodní hrátky bez pláštěnky
Zaručeně vás ohromí první interaktivní vodní 
stěna Flash Wall v ČR! Barvy, světlo, hudba, 
voda tryskající až do výšky 3,5 metru a pada-
jící z výšky ještě o metr vyšší. Na vodní stěnu 
dokonce můžete promítnout vlastní vzkaz či 
obrázek. Hrát si s vodou budete u speciálních 
bazénků, plných trysek, mlýnků i malých pře-
hrad. Pochopíte tu princip zdymadla a zjistí-
te, jaké nebezpečí na vás číhá pod jezem.

Věda v domě aneb Jak fungují věci, které den-
ně používáme
Pojďte s námi nahlédnout pod povrch věcí, 

iQLANDIA
Supermoderní science centrum iQLANDIA s 3D planetáriem, jedinečně pojatými expo-
zicemi a stovkami interaktivních exponátů v centru Liberce. 
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zjistit, na jakém principu funguje lednička, 
mikrovlnka, záchod, televize, žehlička, myčka, 
nebo třeba auto. Prozkoumejte u nás útroby 
domu, to, co mu bublá a jiskří ve zdech, i kam 
všechny ty roury a trubky z kuchyní, koupe-
len a záchodů vedou.

GeoLab aneb Hurá do podzemí
Pod sklepními klenbami vás čeká rozsáhlá 
přehlídka hornin a minerálů. Zahrajete si na 
jeskyňáře, prozkoumáte krápníky či jeskyni 
zvanou plazivka a také si vyzkoušíte práci 
se seismografem. A možná přijdete na kloub 
kvílivým zvukům, které vycházejí z nitra 
země.

Geo aneb Kosmonautem snadno a rychle
Simulátor Velkého třesku vám umožní pro-
žít celý vývoj vesmíru v jedné minutě, na 

hvězdném skateboardu se proletíte sluneční 
soustavou a na Měsíci si vyzkoušíte, jak tu 
funguje ona záludná přitažlivost. Kdo má pro 
strach uděláno, troufne si na Hvězdný kolo-
toč a otestuje, jaké pocity zažívá kosmonaut 
v raketoplánu.

TUL aneb NANO všude, kam se podíváš
Nanotechnologie hýbou světem – od medicí-
ny, přes textilní průmysl až po elektroniku. 
Jak vzniká nanovlákno? Jak vypadá superin-
teligentní bunda? Čím jsou výjimečné flu-
orescenční a teplocitlivé materiály? To vše 
poznáte a pochopíte na důmyslných interak-
tivních exponátech, které pro vás připravila 
Technická univerzita v Liberci.

www.iqlandia.cz
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Kam za poznáním...

Prohlídkové okruhy Liberec a Žitava

Nový prohlídkový okruh po Liberci
 y Květen – září (každý čtvrtek) od 16:00 – česky

 y Nenáročná trasa, cca 2,5 km (1,5 hod)

 y První prohlídka 1. 5. 2014

 y Interiéry historické radnice s výkladem, Divadlo F. X. Šaldy, Spořitelna, Liberecký zámek, 
Vila Johanna Liebiega ml., Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Střední průmyslová škola textilní, 
Klášter Voršilek, Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Oblastní galerie v lázních, Severo-
české muzeum v Liberci, bývalá Obchodní a živnostenská komora, Liberecké výstaviště 
(konec)

 y Za slávou a leskem Liberce (především objekty z nejslavnější éry liberecké architektury)

 y Možnost hlásit se vždy do 14 hodin předchozího dne, tj. do středy na Městském informač-
ním centru v Liberci

 y Minimální počet na prohlídku – 4 osoby

 y Cena: 50 Kč dospělí, studenti, děti, senioři 25 Kč, rodinné vstupné 100 Kč

 y Více info na Městském informačním centru v Liberci nebo na mic@infolb.cz, 485 101 709

Liberecká radnice – obřadní síň
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,  

oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen  
Lohmann hnědý, Tetra hnědá  

a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!

Stáří slepiček: 15 – 20 týdnů.
Cena:  149 – 185 Kč/ks dle stáří.

Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena dle poptávky)

Bližší informace: Po – Pá, 9 – 16 hod., tel: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.
Drůbež Červený Hrádek s.r.o., Nezvalova 2637, 438 01 Žatec

Ičo 27302920, Dič CZ 27302920, tel.: 728 605 840
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Prodej se uskuteční v neděli 25. května  
a 22. června 2014 v 17.20 hod.  

v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

Nový prohlídkový okruh po Žitavě v češtině
 y Termíny: Každou první sobotu v měsíci od května do září – 3. května, 7. června,  

5. července, 2. srpna a 6. září 2014.

 y Nutná rezervace předem do čtvrtka 14.00 před prohlídkou v Městském informačním cen-
tru Liberec.

 y Platba před prohlídkou, cena: 5 Eur dospělí, 4 Eura – studenti, žáci, TP/ZTP a při předlo-
žení platné jízdenky Libnet+.

 y Začátek v 11:00 před infocentrem.

 y Nenáročná trasa 1,5 hodiny a 2,5 km.

 y Radnice, Solnice, Květinové hodiny, Kostel sv. Jakuba, uvidíte malé postní plátno

 y Více informací a rezervace: v Městském informačním centru v Liberci nebo na  
mic@infolb.cz, 485 101 709.

 y Prohlídky s průvodcem česky.

Zdroj: www.infoliberec.eu
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HHooddkkoovviiccee  nnaadd  MMoohheellkkoouu  
LLiibbeerreecckkáá  čč..  1166  

NNoovvěě  ppřřeessttaavvbbyy  nnaa  eelleekkttrrooppoohhoonn  --    ppoommooccíí  
ssaaddyy  EEVVBBIIKKEE  zzmměěnníímmee  VVaaššee  kkoolloo  vv  eelleekkttrrookkoolloo  

--    cceennaa  ssaaddyy  jjiižž  oodd  1122  110000,,--  vvččeettnněě  mmoonnttáážžee  
--    mmoožžnnoosstt  kkoouuppěě  kkoolloobběěžžkkyy  KKoossttkkaa  ppřřeessttaavvěěnnéé                

nnaa  eelleekkttrrookkoolloobběěžžkkuu  
--    ee--kkoolloobběěžžkkuu  ii  ee--kkoolloo  llzzee  uu  nnááss  vvyyzzkkoouuššeett  
  

KKoolloobběěžžkkyy  KKoossttkkaa  --    pprrooddeejj  ii  ppůůjjččoovvnnaa    
--    vveellkkýý  vvýýbběěrr  uu  aauuttoorriizzoovvaannééhhoo  pprrooddeejjccee  
  

BBaazzaarr  dděěttsskkýýcchh  kkooll  --    vvýýkkuupp  ii  pprrooddeejj    
--    vvššeecchhnnaa  kkoollaa  pprroocchháázzíí  ooddbboorrnnýýmm  sseerrvviisseemm  

  

NNoovváá  kkoollaa  --    pprrooddeejj  pprroo  ddoossppěělléé  ii  dděěttii  ((ffaa  DDeemmaa,,  
RRoocckk  MMaacchhiinnee,,  44EEvveerr))  

  

CCyykklloosseerrvviiss  --    sseerrvviiss  vvššeecchh  kkooll    
  

NNáákkuupp  nnaa  ssppllááttkkyy  --    oodd  33000000,,--  kkčč 
  

MMoožžnnoosstt  nnáákkuuppuu  ppřřeess  ee--sshhoopp   
 

www.kolobezkyliberecko.cz                    www.bazardetskychkol.cz 
 Pavel Štork                www.3cprokola.cz            Tel.: 608 346 903      
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HODKOVICKÉ KOLOBĚŽENÍ 2.ROČNÍK 

sobota 24. 5. 2014, Hodkovice nad Mohelkou - Skalní údolí 
 
Hlavní závod:    12-ti hodinovka Hodkovice - Ještěd a zpět 
7 až 19 hod.        na koloběžce,  na kole, během 

 
Další závody:     Závod na koloběžkách pro dospělé - cca15 km                                     
13 až 19 hod.     Závody na koloběžkách pro děti  dle kategorií                                                   
                           Sprint na koloběžkách pro dospělé 
                           Závod do vrchu na koloběžkách pro dospělé 

Doprovodný program 13 až 24 hod: Živá hudba, večerní divadelní 
představení, možnost oplétání kol, či koloběžek vlnou pod dohledem 
lektorky, kreslení koloběžek s výstavou, občerstvení, pivo, večer buřty 

Hlavní losovatelná cena: 2 x koloběžka KOSTKA pro dospělé ,  
1 x koloběžka KOSTKA pro děti 

 
Koloběžky možno zdarma zapůjčit jak na závody, tak i na volné projíždění. 

Podrobnější informace na www.3cprokola.cz nebo tel.: 608 346 903 

 
Sponzoři a partneři akce : 

Pavel Štork - 3C PROKOLA (prodej koloběžek a kol Hodkovice n.M.), 
KOSTKA-kolobka s.r.o., Město Hodkovice n.M., Horolezci Hodkovice n.M., 

Jiří Kamiš-Restaurace U Bubáka,  
Pešková Michaela-závodní stravování Český Dub 
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Významné osobnosti:
2. 5. Jerome Klapka Jerome, britský prozaik (155. výr. nar.)

14. 5. Eduard Petiška, český básník a prozaik, (90. výr. nar.)

16. 5. František Kožík, český prozaik a dramatik (105. výr. nar.)

20. 5. Honoré de Balzac, francouzský prozaik (155. výr. nar.)

Významné dny:
1. 5. Svátek práce

3. 5. Světový den svobody tisku

4. 5. Den hasičů

5. 5. Květnové povstání českého lidu

8. 5. Den osvobození od fašismu, státní svátek

11. 5. Den matek

15. 5. Mezinárodní den rodiny

17. 5. Světový den telekomunikací

25. 5. Mezinárodní den pohřešovaných dětí

31. 5. Světový den bez tabáku

Městská knihovna

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

Papírnictví – Alena Thomasová 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 6

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 3

Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka čp. 216

Stánek - Petr Kurucz, Podlesí – u Domu s pečovatelskou službou

Ovoce – Zelenina, J. Šilarová, náměstí T. G. Masaryka

Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice 

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 400 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou
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Fotosoutěž „Dívej se kolem sebe“

Dívej se kolem sebe – tak zní název nové Foto soutěže v našem městě Hodkovice nad Mohelkou, 
kterou Vám přinášíme společně s RK Motýlek. 

Na co se můžete těšit? 

Od května 2014 do září 2014 na Vás čeká Foto soutěž s těmito pravidly:

 y Kde: www.facebook.com/pages/HnM-Dívej-se-kolem-sebe/1389711357920397

 y  Fotografové mohou vkládat jednu fotografii denně na zeď na stránce pro Foto soutěž určené 
na Facebooku na dané téma v daném měsíci. (Dvě a více vložených fotografií denně na zeď od 
jednoho fotografa bude smazáno!)

 y Vlastnosti fotografie:  velikost 2 Mb nebo větší, formát: JPEG, možná úprava i bez.

 y Každý měsíc jiné téma, na které bude fotograf fotografovat.

 y  Porota vybere fotografie z elektronického hlasování na stránce Facebooku s největším počtem od 
hlasujících. Fotografie bude zařazena do Semifinálového alba a bude dána jako úvodní fotografie 
na stránce Facebooku Foto soutěže do výběru další fotografie.

 y  Hodnoceni fotografií bude možno elektronické na stránce na Facebooku kliknutím u dané foto-
grafie „To se mi líbí“, poté na místech kde budou výstavy fotografií probíhat.

 y Výstavy proběhnou:  Kde: ZŠ Hodkovice n. M. Kdy: září 
    Kde: Radnice  Kdy: září

 y Datum výstav bude zveřejněn na stránce Foto soutěže – Dívej se kolem sebe na Facebooku.

 y  Elektronické hlasování je pouze postup do Semifinálového alba, o postup vítězných Top 15  
fotografií rozhodne porota tvořená – Romana Trojanová, Martin Jágr a Martin Pojkar.

 y Fotografové, kteří zvítězí v Top 15 dostanou na památku Pamětní list z Foto soutěže.

 y  Vítězné fotografie z Top 15 budou vydraženy v následné dražbě a výtěžek bude věnován na 
charitativní účel, který zakončí překvapením pro všechny soutěžící i nesoutěžící Foto soutěže – 
Dívej se kolem sebe.

 y  Otázky a odpovědi: E-mail: soutezdivej@seznam.cz nebo stránka Foto souteže Dívej se kolem 
sebe na Facebooku. 
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SBOR  DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁSKALÍ

HISTORIE SBORU

Ruční stříkačka a naviják na hadice byly 
zakoupeny již v předstihu v prosinci roku 
1888 u firmy Linser v Liberci obecním úřadem 
Záskalí. Tato stříkačka sloužila do konce roku 
1945, kdy nám přidělili motorovou opět od fir-
my Lisner. Asi po 20 letech jsme dostali další 
motorovou stříkačku (osmičku) s dvoudobím 
motorem. V roce 1985 nám byla přidělena 
nová již moderní 12 s akumulátorem a starté-
rem, která je tady dodnes.

V roce 1899 byla postavena z prostředků 
obce na návsi poblíž kapličky prolézací věž , 
která zároveň  sloužila jako sušák na hadice. 
Tato stavba byla zbourána v roce 1943 pro 
špatný technický stav. V roce 1948 byla za-
koupena první siréna, která byla v roce 1982 
vyměněna za větší a výkonnější.

V roce 1953 nám přenechal hasičský sbor 
Hodkovice nad Moh. hasičský automobil PRA-
GA-ALFA (otevřený kabriolet šestisedadlový). 
V roce 1960 jsme získali skříňový automobil 
PRAGA -LN, který jezdil asi 12 let. Pak zde 
byl starší skříň ový MERCEDES několik let. 
V roce 1978 nám tehdejší MěNV pro náš sbor 
zakoupil od n. p. AUTOBRZDY malý nákladní 
vůz ŽUK, který pak byl opatřen skříň ovou 
karoserií. Až v roce 2006 byl podepsán převod 
automobilu AVIA s hasičským sborem Hodko-
vice nad Mohelkou.

Po uzavření školy v roce 1963 byla budova 
svěřena do péče hasišského sboru. Z tělocvič-
ny byl vybudován sál v roce 1970 byl sál roz-
šížen ještě o dvě místnosti, kde byly zbourá-
ny příčky. V jedné zbývajících místností byla 
zažízená kuchyň  a v roce 1982 – 1983 byla 
v akci "Z" provedena generální oprava zbroj-
nice, kde se jednalo o postavení opěrné zdi , 
zabudování betonové podlahy, nehořlavého 
stropu a nových vrat.

Sbor dobrovolných hasičů obce Záskalí byl založen a schválen tehdejším obecním 
zastupitelstvým Záskalí v neděli 31. března 1889 na veřejném zasedání. Tedy 
před 125 lety.

SDH ZÁSKALÍ MÁ 72 členů.  
Působí jako jednotka JPO - V. 

ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH
Od roku 1969 do 2000 se Záskalský sbor 

zúčastnil soutěží požarních družstev 1x 
v roce a od roku 2002 se sbor účastní soutěží 
i několikrát za rok a získává ocenění za odve-
denou přípravu na soutěžích.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY SDH ZÁSKALÍ
Každý rok pořádáme zájezdy po památ-

kách a zájímavých místech.
Od roku 1967 až do r. 2001 zájezdy plá-

noval pan Josef Hák, od r. 2002 až do r. 2013 
paní Jaroslava Pluhařová.

SRAZ RODÁKŮ ZÁSKALÍ A BLÍZKÉHO OKOLÍ
Sbor v roce 2011 a 2013 uspořádal sraz ro-

dáků ze Záskalí, Žďárku a okolí.

 y  V sobotu 10. 5. 2014 od 9.00 hod.

 y Hasičská zbrojnice Záskalí.

 y  Hasičská soutěž ZÁSKALÍ 2014 
v požárním útoku.

 y  Ukázka hasičské techniky hasičské 
záchranné služby SŽDC Liberec

 y Zábava a občerstvení zajištěno

OFICIÁLNÍ POZVÁNÍ  
NA OSLAVU 125. VÝROČÍ

ZALOŽENÍ SBORU SDH ZÁSKALÍ
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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!KVĚTEN 2014

DÁLE VÁS ČEKÁ 

SUPER BALL 2014 
Super Ball je otevřené Mistrovství světa ve Freestyle Fotbalu, kdy se 
v jeden týden setkají �  nejlepší hráči z celého světa a bojují o � tul.

3. 8. - 9. 8. 

SALMING NISA OPEN
Amatérský  orbalový turnaj otevřený veřejnos�  se koná o třech 
víkendech na přelomu května a června v areálu Sport Parku Liberec.

23. 5. - 8. 6. 

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

10. a 24. 5. / 6.00 – 11.00 hod.

14. 6. / 9.00 hod. LIBEREC CHEER CUP 2014 
Nejlepší české cheerleaders od dě�  až po dospělé se sjedou do Liberce 
na tře�  ročník otevřené celorepublikové pohárové soutěže.

A�STYL SHOW � TO MÁM RÁD
Největší taneční škola v regionu pořádá originální taneční show pro 
veřejnost. Tanec, emoce a zábava v podání téměř 600 tanečníků.

15. 6. / 17.00 hod.
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V KVĚTNU  PRO VÁS PŘIPRAVUJEME

25. 5. 2013 od 15.00 hodin HODKOVICKÉ REKORDY
JIŽ ČTVRTÝ ROČNÍK SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO CELOU RODINU VE 
SPORTOVNÍM AREÁLU ZA ŠKOLOU, PŘIJĎTE SI S NÁMI ZASOUTĚŽIT A ZLEPŠIT 
LOŇSKÉ A PŘEDLOŇSKÉ VÝKONY

NABÍZÍME POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA  
NA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH V TERMÍNECH:

11. 8. – 15. 8. 2014  Kdo si hraje, nezlobí

18. 8. – 22. 8. 2014   Dramahrátky na pohádky

Informace a přihlášky: Hana Kaštovská, tel. 737 303 722

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

během května, vždy ve středu a v neděli  
od 18.00 do 19.00 hodin na adrese:

J. Honců, Česká 148, Hodkovice nad Mohelkou,  
tel. 724 234 335,  

bližší informace tamtéž

VÝKUP  HLEMÝŽĎŮ
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Nehoda nákladního auta
K fotu nehody se dochoval následující popis.

Ve čtvrtek 9. února 1928 sklouzlo na náledí nákladní auto s přívěsem fy. Eger  (Vaňkův 
mlýn)  z Mladé Boleslavi, které nemělo řetězy, při jízdě po císařské silnici vzhůru. Sjelo dolů 
do nově postaveného domu pana  Josefa Honzejka č. 324. Těžký vůz – jen náklad tvořilo  
12 tun mouky – zbořil část zdi a 2 okna k silnici a způsobil značnou škodu. Žena majitele, 
která byla ve světnici, utrpěla při tomto nepříjemném překvapení nervový otřes. Tato 
nehoda přilákala mnoho zvědavců a fotografie, která byla ihned zhotovena, měla dobrý 
odbyt. Protože zdivo poškozené budovy bylo jen slabé a muselo být podepřeno aby se 
nezřítilo,  bylo nutno uzavřít silnici po dobu prací.

František Nejedlo, Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

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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Květnové dny roku 1945 v Hodkovicích
Můj otec mi vyprávěl, že v  dubnu 1945, (spolu s  ním i  další čeští občané) musel 
obnovovat tzv. „protipožární nádrž“,. Nyní je zase celá zanesená bahnem a nachází 
se pod domem Želinských v lukách. Pan Široký chtěl před lety do této nádrže nasadit 
líny, asi by to docela dobře i šlo. Nádrž musela být vyhloubena do hloubky 2,7 m 
a přístupná ze všech stran, nálety bylo nutno vykácet. Prý to bylo z důvodu možného 
bombardování Hodkovic, protože na letišti měli Němci letadla a v případě požáru 
po případném bombardování by bylo třeba někde na hašení požárů čerpat vodu.  
Tzv. „máchadlo“ pod domem Marjánků kapacitně nestačilo.

Čeští občané museli začátkem května, 
přesný den si otec nepamatoval, ještě kácet 
stromy v lese,  např. museli pokácet i každý 
druhý kaštan ve Skalním údolí (Tenisáku), 
a nad mostkem u skály zvané „Medvědi-
ce“, museli  stavět barikádu proti průjezdu 
ruské armády. Prý je hlídali Němci plně 
ozbrojení a když podle nich někdo praco-
val pomalu, tak dostal samopalem ránu. 
To vše mi ale nějak nesouhlasí se zápisem 
z kroniky pana Š. Řezáče, že Hodkovicemi 
projížděli uprchlíci před Rudou armádou ze 
všech stran. To z Liberce přes Záskalí asi 
vzhledem k postaveným zátarasům přece 
již  nebylo možné.

Pan Štěpán Řezáč ve své kronice uvedl, 
že dne 5. května 1945 bylo v Hodkovicích 
zatčeno 30 Čechů, kteří byli nejdříve střeže-
ni německými vojáky na náměstí a posléze 
uvězněni v budově radnice. Nikdo v Hodko-
vicích nevěděl proč jsou vězněni. Pan Jiroš 
mi říkal, že to byli i občané z Jílového a Bez-
děčína, tedy nejen z Hodkovic. Vzpomínal 
na tu dobu.

Dne 6. května se němečtí vojáci soustře-
dili hlavně v prostoru letiště na Kalvárii. 
Ráno přijela z Turnova do Hodkovic delega-
ce parlamentářů v autě s bílým praporem. 
Parlamentáři s německým  starostou měs-
ta projednávali převzetí Hodkovic do české 
správy a žádali propuštění 30 uvězněných 
mužů. Správa města do českých rukou pře-
dána nebyla. Ale uvězněné z radnice pro-

pustili. Parlamentáři po propuštění zajatců 
odjeli z města. Dne 7. května 1945 se po 
městě roznesla zpráva, že se k městu blíží 
Rudá armáda. Většina německých obyvatel 
Hodkovic začala prchat z města. Hodkovi-
cemi projížděli i další uprchlíci, silnice byly 
plné povozů a lidí. Čeští obyvatelé sledo-
vali prchající německou armádu a kolony 
uprchlíků celou noc.

Dne 8. května přijelo do města auto 
s československou vlajkou a úředníkem 
Venigramem z Trávníčku a ten chtěl od 
Němců převzít do správy letiště na Kalvá-
rii. Německý velitel ho však vydat nechtěl 
a také ho nevydal. Asi ve 23 hodin páno-
vé Josef Mohelský a Vladimír Semerád vy-
zvali na radnici radní, aby vydali všechny 
zbraně Čechům. Protože v Hodkovicích 
bylo stále ještě hodně německých vojáků, 
použili tedy lsti a radním oznámili, že Češi 
již jsou ozbrojeni a jsou připraveni si vzít 
zbraně i násilím. Starosta Lorenz (vlastním 
jménem Stěhulka) po této pohrůžce nechal 
zbraně vydat.

Časně ráno 9. května 1945 byly v závod-
ní kuchyni továrny PALUX (nyní MONROE) 
určeny pro jednotlivé Čechy různé hlídkové 
i jiné služby a byly mezi Čechy rozděleny 
zbraně. V bytě Josefa Horny byl zvolen čes-
ký nový národní výbor. Během tohoto dne 
projížděl přes Hodkovice oddíl pancéřových 
vozů od Jablonce nad Nisou kolem továrny 
PALUX. Zde se kolona zastavila a důstojní-
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ci se ptali pana Františka Moce na cestu 
na západ. Ten jim ukázal správný směr 
po nové silnici k Českému Dubu. Důstoj-
níci nevěřili že je to správný směr a jeden 
důstojník s namířeným revolverem začal 
pana Františka Moce ohrožovat. Zachránil 
ho německý kuchař z firmy PALUX, který 
potvrdil, že silnice na Č. Dub vede opravdu 
na západ. Pro Hodkovice byla nebezpečná 
i skupina asi 50 esesáků se třemi tanky, 
kteří se zde chtěli postavit na odpor Rudé 
armádě. Nakonec od tohoto záměru ustou-
pili a odjeli z Hodkovic.

Němci při ústupu sami pálili a ničili svá 
auta a tanky, kterých v okolí města bylo 
několik. Transport německých uprchlíků 
na silnici Hodkovice-Petrašovice byl ostře-
lován sovětskými letadly a 8 lidí bylo za-
střeleno.

Rudá armáda dorazila do Hodkovic 9. 
května po 17. hodině. Zátaras nad Skal-
ním údolím nebyl pro tuto armádu žádný 
problém, první tank vše odsunul a průjezd 
byl volný. Naproti Rudé armádě přijeli na 
motocyklu pánové Jindřich Horáček s Vác-
lavem Zemkem, který jako ruský legionář 
z první světové války uměl rusky. Oba po-
tom armádu přivedli do města. Můj děda 
vzpomínal, že se Rusů bál stejně jako ně-
meckých vojáků. Vyprávěl mi, že k němu do 
bytu přišlo pět Rusů a nabízeli mu hodin-
ky, ať si vybere, které chce. Prý jich měli na 
každé ruce několik. Nebrali, nabízeli. Ale 
chtěli alkohol. Děda říkal, že měl pivo, to 
jim nechutnalo a rum. To vypili rychle a už 
děda nic neměl. Jeden prý vypil  i petrolej 
z petrolejové lampy a potom prý ležel v pří-
kopu před naším domem a bylo mu špatně. 
Děda se bál, aby si někdo z Rusů nemyslel, 
že ho otrávil. Prý to byla blbá doba, ta II. 
světová válka, která vypěstovala v lidech 
strach. Každá „Válka je vůl“, jak zpívala jed-
na naše kapela. Děda měl celou válku i oba-
vu ze sousedů, zda na něho neřeknou, že 
poslouchá zahraniční rozhlas. V tom domě, 
kde nyní bydlí J. Kvapil (sousedil s naším 
domem totiž za války Němec). Otec říkal, 

že byl hodný, kamarádský, ale děda nevě-
řil nikomu a ničemu. Asi si to nedokážeme 
představit, co se dělo. Jinak byl můj děda 
členem prvního národního výboru, který 
vznikl v květnu 1945.

České obyvatelstvo Rudou armádu sr-
dečně uvítalo. Zdůrazňuji, že české obyva-
telstvo. České obyvatelstvo vítalo Rudou ar-
mádu – osvoboditelku Československa.Když 
se ale podíváme na fotky pořízené v Hodko-
vicích před válkou, když žila v Hodkovicích  
česká menšina, tak z toho jde hrůza. Všude 
se na fotkách je vidět, že  před 2. sv. válkou 
se  v Hodkovicích vítala německá armáda 
jako osvoboditelka Němců, složení obyvatel 
tomu ale odpovídalo. 

Vojáky Rudé armády  na náměstí přiví-
tal pan František Moc, který se za okupace 
tajně naučil rusky. Přivítání se také zúčast-
nily ženy z Ukrajiny, které byly ve fabrice 
PALUX nasazeny na práci. Kolem 23. ho-
diny vjela do města další sovětská motori-
zovaná jednotka, která ve městě zůstala do 
10. května.

Dne 10. května přijel do Hodkovic od 
Turnova tank s československým praporem 
a zůstal stát na náměstí. 10. května byli 
u Hodkovic zastřeleni dva esesáci a dne 
11. května dva Lotyši, kteří spolupracovali 
s Němci.

Po 10. květnu byli místní nacisté po-
zatýkáni a uvězněni na radnici ve vězení 
a později odsunuti do Německa.

Takový  byl květen 1945 v Hodkovicích, 
tak probíhalo osvobození Hodkovic nad 
Mohelkou.

Abych mohl přiblížit květnové událos-
ti roku 1945 v Hodkovicích nad Mohelkou, 
vzal jsem si na pomoc kroniku pana Štěpá-
na Řezáče, kterou mi na přečtení a pořízení 
výpisků zapůjčila paní K. Křivancová a vy-
užil jsem také vyprávění očitých svědků 
těchto dnů. 

Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic                                                      
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Zdeněk Peřina

Pan Zdeněk Peřina se 
narodil 3. 6. 1946 v Cho-
těboři. V roce 1960 ukon-
čil Osmiletou střední 
školu v Hodkovicích nad 
Mohelkou a začal studo-
vat na SVVŠ v Liberci. Po 
maturitě, v roce 1964, byl 

přijat na loutkařskou katedru pražské DAMU, 
kterou absolvoval roku 1968. 

Když dostal nabídku do Naivního divadla 
v Liberci, neváhal a rád se vrátil do kraje své-
ho dětství. 

V Naivním divadle působil více než čtyři-
cet let. Režíroval také v Plzni – Divadlo Alfa 

Herec Zdeněk Peřina získal 23. 4. 2014 Cenu Thálie za celoživotní mistrovství 
v oboru loutkové divadlo. 

a v Bratislavě-Bábkové divadlo. Za své umění 
získal dvakrát Skupovu cenu. 

Zdeněk Peřina hrál loutkové divadlo již 
na osmiletce v dětském souboru vedeném 
paní učitelkou Raušovou. Tento dětský sou-
bor hrával loutkové divadlo v neděli dopole-
dne pro mladší spolužáky. Nedříve se hrálo  
v 1. patře „České školy“ a potom v přízemí 
domu u „Kršků“. Po roce 1960 hrál v dramatic-
kého souboru J. K. Tyl, ochotníků z Hodkovic 
nad Mohelkou, například v divadelních hrách 

„Ďábelské klíče“‚ „Úklady a láska“, „Slovanské 
nebe“ a režíroval hru „Lucerna“.

Jiří Malík 
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

POZVÁNKA NA NOHEJBALOVÁ UTKÁNÍ 
přebor libereckého kraje 2014

pátek 25. 4. od 17.00 hod.
HODKOVICE – SKP ŠAOLINI

pátek 9. 5. od 17.00 hod.
HODKOVICE – ŠMIDLIBOYS B

pátek 30. 5. od 17.00 hod.
HODKOVICE – KOBEROVY

pátek 20. 6. od 17.00 hod.
HODKOVICE – SKP MAJÁK

pátek 4. 7. od 17.00 hod.
HODKOVICE – LUČANY

 ª Antukové kurty na kluzišti.  ª  Během utkání prodej grilovaných buřtů.
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M + P stravování
Naše firma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy  

do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

 Ö Obědy vaří Miloslav Marek a  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:

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub
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PNEUSERVIS Pavel Šulc 

 

Provozní doba od 8.30 hodin.

Telefon: 721 806 695
 

Adresa:
LESNÍ 473 (KOLONIE)

463 42 HODKOVICE NAD MOHELKOU

IČO: 15703614
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Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní 
situaci, která nastala v souvislosti se zdravotním 
postižením nebo postupujícím věkem, považujete ji za 
naléhavou a v tuto chvíli ji nemůžete zvládnout vlastními 
silami? Centrum pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje, o. p. s. poskytuje terénní registrované sociální 
služby. Nabízí pomoc a podporu poradny pro osoby se 
zdravotním postižením a seniory, kde Vám sociální 
pracovníci pomohou najít a realizovat cestu, která povede 
k řešení a zlepšení Vaší obtížné životní situace. Sociální 

poradenství je určeno pro osoby se zdravotním postižením, od 15 let věku, s možností 
zachování Vaší anonymity.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. dále poskytuje pronájem 
kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek, tlumočení do znakového jazyka, 
poradenství pro osoby neslyšící a  nedoslýchavé, prodej baterií do naslouchadel 
a bezplatnou právní poradnu pro osoby se zdravotním postižením. 

Dále Vám nabízíme sociální službu osobní asistence, u které si sami rozhodnete kde, 
kdy a při kterých činnostech Vám budeme napomáhat, abyste je zvládli sami. Nabízíme 
také pečujícím osobám odlehčovací službu, abychom jim poskytli čas na odpočinek 
a realizaci vlastních potřeb, přání a zájmů, přičemž osoba, o kterou pečují, může nadále 
zůstat ve svém prostředí a zachovat si vlastní životní styl a důstojnost. Obě tyto služby 
poskytujeme osobám se zdravotním postižením od 3 let věku, v průběhu 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Služby je možné zajistit po předchozí dohodě, na základě Smlouvy 
o poskytování.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., ve spolupráci s městem 
Hodkovice nad Mohelkou, pro své občany zřídilo kontaktní a poradenské místo v budově 
DPS. Schůzku se sociálním pracovníkem Centra pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje, o. p. s. je vhodné domluvit předem a to přímo v DPS, telefonicky, nebo e-mailem. 
Jednání také může probíhat v rodině uživatele.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. uskuteční svou první 
návštěvu ve Vašem městě, dne 14. 5. 2014, od 08:30 – 10:30 hodin. Poté vždy jednou za  
2 měsíce, druhou středu v  měsíci, od 08:30 do 10:30 hodin, v DPS, Podlesí 653,  
Hodkovice nad Mohelkou.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje

Kontakt na odpovědnou osobu:

Markéta Bindová, DiS.
sociální pracovník CZP Liberec

tel.: 603 821 863, 731 653 005, 485 104 044
e-mail: czplk@volny.cz
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Pátek 2. května v 19 hodin
KANDIDÁT
Skutečný příběh, který se nestal… Film sleduje politické intriky kampaně kan-
didáta na prezidenta Thriller v koprodukci České a Slovenské republiky. Délka  
106 minut. Vstupné 50 Kč. 

Čtvrtek 8. května

SLAVNOSTNÍ  ZAHÁJENÍ 

PROJEKCE E-CINEMA

Čtvrtek 8. května v 17 hodin
O MYŠCE A MEDVĚDOVI 
Příběh neobyčejného přátelství mezi medvědem a  myškou. Francouzská 
animovaná pohádka v českém znění. Délka 80 minut. Vstupné 50 Kč.

Předfilm: 
PRVNÍ (K)ROK VE ŠKOLE – prvňáčci ze ZŠ T. G. M. v Hodkovicích n. M. 

Ke každé zakoupené vstupence poukaz na občerstvení v  KáDéčku 
v Hodkovicích n. M. !!!

Čtvrtek 8. května v 19 hodin
MARTIN A VENUŠE
Když se táta vsadí, že se jeden měsíc postará o  děti, rozběhne se kolotoč 
nečekaných humorných událostí. Česká rodinná komedie. Délka 102 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Předfilm: 
NA LYŽÁKU  – lyžařský výcvik 2014 v podání ZŠ T. G. M. v Hodkovicích n. M.

Ke každé zakoupené vstupence poukaz na občerstvení v  KáDéčku 
v Hodkovicích n. M. !!!

Pátek 16. května v 19 hodin
PROBUDÍM SE VČERA
Česká komedie s  originální zápletkou. Svobodný učitel češtiny se vrací 
do minulosti, aby se setkal se svojí studentskou láskou. Délka 120 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Předfilm: 
VÁNOČNÍ BESÍDKA 2013 – žáci ZŠ T. G. M. v Hodkovicích n. M

Čtvrtek 8. května

SLAVNOSTNÍ  ZAHÁJENÍ 

PROJEKCE E-CINEMA
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Fotografie z animovaného filmu Autopohádky. Zdroj: www.autopohadky.cz

Čtvrtek 23. května v 19 hodin
AUTOPOHÁDKY
Český animovaný pohádkový film o dobrých vztazích mezi lidmi. Vypravěč Michal 
Malátný, hudba Chinaski. Délka 87 minut. Vstupné 50 Kč.

Předfilm: 
PRVNÍ (K)ROK VE ŠKOLE – prvňáčci ze ZŠ T. G. M. v Hodkovicích n. M.

Čtvrtek 30. května v 19 hodin
PŮLNOC V PAŘÍŽI
Půlnoční procházka Paříží ukáže mladému spisovateli toto město v  pravé 
podobě. Romantická komedie USA, scénář a režie Woody Allen. České titulky. 
Doporučená přístupnost od 15 let. Délka 94 minut. Vstupné 50 Kč.

Předfilm: 
NA LYŽÁKU – lyžařský výcvik 2014 v podáaní ZŠ T. G. M. v Hodkovicích n. M.

Na červen 2014 ŘIPRAVUJEME
 NORMAN A DUCHOVÉ (animovaná pohádka)
 LÁSKY ČAS (romantická komedie)
 3 DNY NA ZABITÍ  (Kevin Costner v akčním thrilleru –  

premiéra 17. 4. 2014)

Představení pro školu: 
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (animovaná pohádka)


