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Úvodní slovo
redakční rady
Vážení čtenáři,
dovolte abych se s vámi podělila o velice zajímavou zkušenost. V rámci auditu informační
otevřenosti městského úřadu Hodkovice nad
Mohelkou byl hodnocen i Kulturní kalendář, jako periodikum vydávané městským
úřadem. Díky tomuto auditu byly redakční
radě předneseny konstruktivní připomínky na možné doplnění našeho Kulturního
kalendáře. Kompletní audit naleznete na
www.hodkovicenm.cz. Samozřejmě i nadále
zde najdete různé tipy na kulturní, společenské i sportovní akce. V tomto čísle bych vás
ráda upozornila především na Krajské slavnosti, ale také na pokračování fotografické
soutěže „Dívej se kolem sebe“.
Za kolektiv redakční rady,
s přáním slunečného měsíce června
Naďa Burianová

Jubilanti
v červnu 2014
Ludmila Svobodová
Hana Knoblochová
Annelies Pluhařová
Alexandra Široká
Irena Haklová
Karel Marek
Rudolf Bouchal
Pavel Rinda
Marie Švorcová
Našim jubilantům blahopřejeme
k jejich životnímu výročí
a přejeme hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody
do dalších let života.

Slavnostní vítání občánků
V pátek 13. 6. 2014 v 10.00 hodin se
uskuteční na radnici Městského úřadu
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní
vítání občánků našeho města.

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.
Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“

Přivítány budou tyto děti:
David Daněk, Klára Dědková, Martin Gáži, Markéta Zajacová, Anita Macounová, Kryštof
Mašek, Tomáš Brázda.
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: Hana Linková. 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.

Kulturní kalendář

4

Kam v červnu za kulturou v regionu
DEN

ČAS

NÁZEV

MÍSTO KONÁNÍ

CHARAKTERISTIKA

1. 6.

15.00

Tři pohádky dětem
k svátku

Lidové sady Liberec

Pohádky v dětském koutku

Sportovní dětský
den

Sportpark Liberec

Dětský sportovní den plný zábavy se
bude konat po dva dny v Tipsport areně.

První open air
taneční show
v Liberci
Spartan Race 2014

Stadion U Nisy,
Liberec

1. – 2. 6. 9 – 18

1. 6.

1. 6.

9.00

1. 6.

11.00

1. 6.

12.00

1. 6.

Sportovní areál
Vesec, Liberec
Ski areál Ještěd

9 – 17

11. ročník
mistrovství
České republiky
ve sportovním
dřevorubectví
Den dětí na
Liberecké Výšině
Den dětí v iQlandii

2. 6.

19.30

Screamers

Lidové sady Liberec

5. 6.
7. 6.
14. 6.

19.30
BUTY
14 – 18:30 8. SETKÁNÍ
HARMONIKÁŘŮ
Celý den Liberecký Jarmark

15. 6.

10.00

26. 6

26. 6.

9 – 16

16.20

O kohoutkovi
a slepičce
a Krabičková
pohádka
DEN
INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO
SYSTÉMU

Takt show 20, první open air taneční
show v Liberci. Pojďte se s námi podívat
do světa komixu.
Čeká Vás 5 km a více + minimálně 15
překážek, 40 minut až 2 hodiny – závisí
na kondici závodníka.
Skokanský areál na Ještědu přivítá letos
v červnu mistrovství České republiky ve
sportovním dřevorubectví.

Liberecká výšina

Přijďte si užít Den dětí na Výšinu!

iQlandie, LIberec

Prohlídka interaktivních expozic a vysvětlíme Vám, jak fungují věci kolem
nás.
SCREAMERS vystupovali se spoustou
hvězd naší i světové populární hudby,
které sami parodují a předvádějí ve
svém programu.
koncert
Mezinárodní přehlídka harmonikářů

Lidové sady Liberec
Eurocentrum
Jablonec nad Nisou
Nám. Dr. E. Beneše
Kulturní centrum
Vratislavice 101010

Tradiční historický jarmark letos ve
spojení s Krajskými slavnostmi
Tentokrát se děti mohou těšit hned
na dvě pohádky, které představí Malé
divadélko Rostislava a Anny Novákových

Horní nám. Jablonec Ukázky zásahů jednotlivých složek
nad Nisou
Integrovaného záchranného systému
a jejich techniky. Četnická pátrací
stanice Praha, ukázka výcviku služebních
psů,soutěže a spousta dalšího
Jablonecká přehrada Součinnostní zásah letecké a vodní
záchranné služby na vodní hladině

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

Vážení spoluobčané,
naše město Hodkovice nad Mohelkou je členem Místní akční skupiny Podještědí (MAS Podještědí). Místní akční skupina je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují
na rozvoji svého regionu. Naše Místní akční skupina, tedy MAS Podještědí, právě připravuje
svoji integrovanou rozvojovou strategii, která bude v aktuálním programovacím období EU
2014 - 2020 důležitým nástrojem pro zajištění přísunu evropských finančních prostředků do
našeho regionu. Naší snahou je, aby součástí uvedené integrované strategie byly smysluplné
a pro náš region přínosné projekty. Pomozte nám v této snaze a zapojte se do přípravy strategie tím, že nám zašlete své projektové záměry, které budou do strategie začleněny. Projektové
návrhy může předkládat každý, kdo provozuje svoji činnosti (podnikatelskou, neziskovou) na
území MAS Podještědí. Všechny vaše projektové záměry budou pečlivě vyhodnoceny a zpracovány do integrované rozvojové strategie MAS. Možnost předkládat projektové záměry je
otevřena všem subjektům, které působí na našem území. K zaslání vašich projektových záměrů
můžete využít formulář ke stažení nebo on-line dotazník. Obě varianty jsou k dispozici na
webových stránkách MAS www.podjestedi.cz. Zde též najdete podrobné informace o činnosti
MAS.
Písemné návrhy projektových záměrů zasílejte prosím poštou na adresu: MAS Podještědí, Proseč pod Ještědem 1, nebo naskenované e-mailem na adresu: info@e-rozvoj.cz
Návrhy zasílejte na uvedené kontakty nejpozději do 25. 6. 2014.
Markéta Khauerová – místostarostka města

Fotosoutěž

„Dívej se kolem sebe“

Fotosoutěž – téma na měsíc ČERVEN

ZAJÍMAVÝ DŮM NEBO STAVBA V HODKOVICÍCH
Informace, otázky a odpovědi:
E-mail: soutezdivej@seznam.cz nebo www.facebook.com/HnM-Divej-se-kolem-sebe
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Tři kroky učiněny
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Všichni zastupitelé a pracovníci MěÚ měli možnost absolvovat řadu školení a seminářů.
Jako školitelé u nás působili B. Hušková, L. Tesař (CityFinance), J. Kotecký a O. Kužílek
(Otevřete.cz), O. Čepelka (Tima Liberec) a P. Mička (Agora CZ).
Co pro nás bylo určitým zklamáním? Přece jen se některé věci neděly tak, jak jsme doufali
a jak by si naše město zasloužilo. Někteří zastupitelé se přípravy uvedených změn v řízení
města nezúčastňovali. V případě některých výzev ke spolupráci jsme měli příliš malý
ohlas od spoluobčanů, a to nám znemožnilo usilovat o další příspěvky pro město.

Po více než jeden rok se v Hodkovicích uskutečňoval projekt se symbolickým
názvem Tři kroky pro Hodkovice. O jaké tři kroky se jednalo? První se týkal
nastavení promyšleného rozvoje města a obnovy městského majetku, druhý se
týkal financování potřeb města, jeho příspěvkových organizací a spolků, třetí
pak všestrannější komunikace vedení města s občany.
Realizaci projektu řídil pětičlenný tým pod vedením místostarostky města Markéty
Khauerové. V týmu byli dále O. Čepelka, Z. Dostrašil, P. Hanus a S. Jäger (externista)
a po určitou dobu i P. Arlt a J. Malý. To však zdaleka nebyli jediní lidé, kteří se o dobré
výsledky zasloužili. Opatření, která nám dohromady pomáhají k lepšímu řízení města
a jeho financování, k lepší komunikaci s občany, k transparentnějším způsobům
rozhodování a k většímu zapojení veřejnosti do aktivit města, jsme uskutečnili společně
s dalšími zastupiteli, s pracovníky městského úřadu, s desítkami místních spoluobčanů
a s několika externími odborníky. Jde tedy jednoznačně o výsledky obětavé práce mnoha
lidí – můžeme říci všech nás, kteří se rozhodli podílet se aktivně na budoucnosti města.
Co se v průběhu celého projektu událo především? Ve spolupráci s občany jsme připravili
a schválili strategický plán rozvoje města a jednoletý (tzv. akční) plán, který nám pomáhá
určit, které potřeby města musíme zajišťovat přednostně. Uvedli jsme do života grantový
program města, ve kterém se každoročně a průhledně poskytují příspěvky na činnost
a akce místních spolků. Dokonalejším způsobem jsme připravili rozpočet pro tento rok
a další zlepšení chystáme pro příští. Připravili jsme několik směrnic, které mají zajistit
lepší hospodaření s finančními prostředky a s majetkem města (např. plán oprav, systém
pořizování a správy městského majetku aj.). Vylepšili jsme webové stránky města, začali
jsme zveřejňovat více informací (např. o výběrových řízeních a o platbách města).
Znovu opakujeme, že jde o kolektivní práci mnoha lidí.
V každém ze tří kroků jsme si nechali poradit od odborníků. Tvorbou plánu rozvoje
města nás provázelo Centrum pro komunitní práci střední Čechy, v otázkách financování
a řízení městského rozpočtu nám radil Ing. Luděk Tesař a komunikační audit radnice
zpracovali Oldřich Kužílek s Janem Koteckým.

Některá opatření mají delší trvání, než měl projekt, a bude se v nich muset pokračovat.
Je to například dokonalejší příprava rozpočtu města na příští rok, realizace plánu oprav,
akčního plánu rozvoje města a další.
Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
v ČR prostřednictvím Ministerstva vnitra (tam byl náš projekt hodnocen jako sedmý
nejlepší z celkem 164). Díky dosaženým výsledkům jsme se v některých ohledech
dostali na úroveň mnohem větších měst, které také postupně usilují o větší efektivnost
ve financování potřeb města a o větší transparentnost v rozhodování a v komunikaci
s občany. Nyní půjde o to, aby představitelé našeho města (jak rada a zastupitelstvo, tak
vedení MěÚ) s ukončením projektu neztratili elán a pokračovali v tom, co městu a jeho
obyvatelům přináší prospěch.
Markéta Khauerová a Oldřich Čepelka

Výzva občanům
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic připravuje od 19. září do 22. září 2014
výstavu malířských i jiných děl z umělecké dílny Hodkovického rodáka
pana Fanty k příležitosti jeho výročí.
Vyzíváme proto občany, kteří některou jeho tvorbu vlastní a jsou ochotni se
o její krásu podělit s ostatními, aby tuto zapůjčili.
Shromažďovat a důsledně evidovat se budou u paní Mizerové na městském
úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou.
Předem všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Za vedení sdružení rodáků a přátel Hodkovic Petr Hanus
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třeba bývalá sklárna, chata ochranářů Jizerských hor, muzeum (dřívější škola). Na
občerstvení si můžete dojít do Panského domu nebo na chatu Jizerka.

Informace ze ZŠ Hodkovice n. M.

Příjemnou atmosféru zde ovšem tvoří nejen chalupy se staročeskou architekturou,
ale i příroda sama o sobě. Nedaleko teče řeka Jizera a za větru líbezně šumí blízký
les. Jedním z dalších krajinných útvarů stojících za návštěvu je hora Bukovec, která
patří mezi nejvyšší hory Jizerek. V dřívějších dobách byla hlavním zdrojem obživy
obyvatel - těžba dřeva.

Informace o školním parlamentu
Školní parlament pracuje na škole 10 let. Jsou v něm zastoupeni dva žáci od 2. do
9. třídy. Parlament se schází jednou za měsíc nebo podle potřeby. Cílem školního parlamentu je zprostředkovávat informace mezi žáky, učiteli a vedením školy,
pomáhá předcházet negativním vlivům ve škole, připomíná dodržování školního
řádu, řeší připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.

A ať už se sem vydáte za neporušenou přírodou nebo zachovalou architekturou,
určitě toho nebudete litovat. (Klára Panušková)

Jizerky

Letos parlament organizoval soutěž tříd o pobyt na Jizerce. Podílel se na organizaci
Dnu otevřených dveří ve škole. Někteří členové se zúčastnili květnového veřejného
zastupitelstva města, kde parlament a jeho práci představili a domluvili se se zastupiteli na spolupráci jako je tomu v některých jiných městech.

Nemožné se stalo skutečností. Jedeme na Jizerky. 28. dubna to všechno začalo.
V 6:40 jsem odešel z bytu se všemi zavazadly. V 6:58 byl odjezd z vlakového nádraží
Hodkovice n/M. Ochranáři nám z Kořenova odvezli zavazadla a my jsme vyrazili.
Potáceli jsme se bahnem, lesy, po cestě nebo vedle řeky, zkrátka dobrodružná cesta.
Vyšli jsme z lesa a uviděli jsme krásnou louku s dřevěnými baráčky, jenomže jsme
zjistili, že ještě kousek trasy nás čeká. Dorazili jsme na plánované místo.

Tady si můžete přečíst zážitky deváťáků z pobytu na Jizerce, který vyhráli
v soutěži tříd.

Dozvěděli jsme se pár informací a čeká nás první výlet. Vyšlápli jsme horu Bukovec,
splnili pár úkolů a šli jsme zpět do chalupy. Večeře-spánek-probuzení-snídaně. A šli
jsme na výlet č.2. Ten jsme zvládli s přehledem díky načerpání nových sil. Obídek jsme spapali a čekal nás další výlet. Naštěstí jsme byli podle našich průvodců
hodní, tak byla daná trasa zkrácena. Zahodili jsme batohy a pádili jsme na večeři.
Ráno jsme se nasnídali a sbalili věci.Cesta vlakem do Hodkovic zakončila náš výlet.
(Radek Nevyhoštěný)

Osada Jizerky
V pondělí jsme se brzy ráno vydali k místnímu vlakovému nádraží, odkud nás
s přestupem v Liberci nesl vlak s řinčením kolejí až do Kořenova. Zde jsme se krátce
viděli i s našimi průvodci, kteří naložili naše zavazadla a odjeli do osady Jizerka,
kam jsme i my razili po svých. Poslední kilometry byly ubíjející. Když na nás vykouklo světlo na konci lesa, kde jsme zpozorovali i první chalupu, všichni jásali.
Konečně jsme dorazili na místo a mohli si prohlédnout ubytování. Snad nikdo si
nemohl stěžovat, vše bylo čisté, voňavé a nablýskané. Po malém odpočinku jsme šli
znovu do akce. A naším cílem se stal kopec Bukovec se svými 1005 m. n. m. Poté
nám nachystali k večeři výborné špagety v krásné restauraci Panský dům. Jídlo
nám kořenila melodie klavíru ve spojení s Davidovýma rukama. Většina z nás toho
moc nenaspala, avšak druhý den jsme po vydatné snídani vyrazili poznávat příběhy
říčky Jizerky. Všem se to myslím líbilo. Poslední den proběhlo rozloučení, velký
úklid a následovala cesta domů. (Klára Lukášová)

Placená inzerce

Jak se dostat na Jizerskou louku?
Naše cesta za krásami Jizerských hor začala cestou vlakem do Kořenova a následovalo přibližně devítikilometrové stoupání na Jizerskou louku. Zde se nachází
přibližně 11 chalup s osmi stálými obyvateli. Tyto chalupy vynikají nádhernou architekturou. Spousta chalup má, nebo alespoň dříve měla, svou funkci. Patří sem
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Městský úřad informuje
Informace z 8. zasedání rady města 23. 4. 2014
- R
 ada města projednala návrh na realizaci předkupního práva k pozemku p.č. 1834 (orná půda)
o celkové výměře 10.912 m2 . Žádost podal pan J. Z., bytem Liberec I, který je vlastníkem jedné
poloviny tohoto pozemku, přičemž vlastníkem druhé poloviny pozemku je město. Rada města
koupi části tohoto pozemku nedoporučuje a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.
- R ada města souhlasí s návrhem směrnice Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole včetně podmínek splatnosti
úplat s platností od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
- R
 ada města schvaluje návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě CES 1143/2012, kterou uzavřelo
město se společností Severočeská vodárenská společnost a.s. se sídlem v Teplicích, IČ 49099469
a pověřuje starostu města podpisem dodatku k nájemní smlouvě.
- R
 ada města projednala žádost o zpoplatnění pronájmu části pozemku města p.č. 3298 o velikosti cca 221 m2 jako zahrádku. Žádost podal pan Jiří Fribl, bytem Rychnovská č.p. 391, Hodkovice nad Mohelkou. Rada města souhlasí s pronájmem výše uvedené části pozemku a ukládá
tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu zbylé nepronajaté části tohoto pozemku na úřední desce
města.
- R ada města projednala žádost vedoucí DPS v Hodkovicích nad Mohelkou paní Čermákovou
o stanovení ročních paušálů na telefony za rok 2013 v DPS. Paušál společnosti Telefónica O2
Czech Republic a.s. Praha vychází na 30,67 Kč na jednoho obyvatele DPS za měsíc, tedy 368,- Kč
na obyvatele DPS za rok 2013. Rada města se stanovením výše telefonního paušálního poplatku
v DPS na rok 2013 souhlasí.
- Rada města projednala plán akcí s hudební produkcí, které bude v letošním roce pořádat Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou. Rada města schvaluje poskytnutí výjimky z povinností podle OZV č. 3/2012 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností (prodloužení hodiny nočního klidu), a to u akce SK dne 30. 4. 2014 – ukončení akce do 01 00 hod., u akce
dne 7. 6. 2014 - ukončení akce do 02.00 hod. a u akce dne 2. 8. 2014 - ukončení akce do 02.00 hod.
- R
 ada města bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu města za období leden až březen 2014.
Celkové příjmy města byly v tomto období ve výši 10.337 tis. Kč (29%) a celkové výdaje byly ve
výši 8.145 tis. Kč (20%). Financování je ve výši 2.192 tis Kč.
- R
 ada města bere na vědomí stanovisko Odboru dopravy Magistrátu města Liberec k žádosti
Autoklubu Bohemia Sport v AČR se sídlem v Sosnové, IČ 750 57 930 o povolení závodu Rally
Bohemia 2014. Odbor dopravy MML určil jako pověřené silniční úřady pro vydání rozhodnutí
o krátkodobé uzavírce a rozhodnutí o zvláštním užívání pro jednotlivé etapy rychlostních
zkoušek Městský úřad Železný Brod, Městský úřad Tanvald a Městský úřad Jablonec nad Nisou.
- R
 ada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce Ivan Pacák – přepravní služby, bytem
Liberec, IČ 12055042 a jedná se o vnitrostátní zvláštní linkovou osobní dopravu na lince 549
082 Liberec – Jablonec nad Nisou – Rychnov u Jablonce – Hodkovice nad Mohelkou.
- R ada města souhlasí s vydáním výše uvedené licence od 1. 5. 2014 a nemá k tomu námitky ani
připomínky.
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- R
 ada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 16. 4. 2014 paní Annou Kvapilovou,
pracovnicí Bytového hospodářství Hodkovice. Stav dluhů činí k tomuto dni 229.586,50 Kč.
Rada města požaduje i nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.
- R ada města bere na vědomí termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2014/2015 bude 16. 6. 2014 v době od 9.00 hod do 16.00
hod. v kanceláři ředitelky mateřské školy.
- R ada města projednala informaci o práci Základní školy T.G. Masaryka v Hodkovicích nad
Mohelkou za období listopad 2013 až duben 2014. Rada města při této příležitosti schvaluje výplatu odměny ředitelce základní školy paní Mgr. Daně Kolomazníkové za dobré vedení základní
školy v tomto období.
- R ada města projednala nabídku na zveřejnění prezentace města v připravovaném vydání Encyklopedie České republiky – města a obce. Nabídku poslala společnost PROXIMA Bohemia
s.r.o. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, IČ 26796201. Rada města souhlasí jen s bezplatným
zápisem města do výše uvedené publikace.
- R ada města projednala žádost o souhlas s testem soutěžního vozu Škoda Fabia S 2000 na silnici
č. III/28713 z Hodkovic nad Mohelkou (za železničním viaduktem) do Pelíkovic na rozcestí se
silnicí z Rychnova u Jablonce přes Radoňovice, a to dne 7. 5. 2014 v době od 8.00 do 18.00 hod.
Provoz bude řízen pověřenými pracovníky pořadatele a doprava bude zastavena vždy na cca 10
až 15 minut a potom bude doprava na cca 1 hodinu bez omezení. Žádost podal za ŠKODA MOTORSPORT z Mladé Boleslavi pan Josef Filip, bytem Vranové II/517, Malá Skála. Rada města
souhlasí s uskutečněním výše uvedených testovacích jízd.
- R ada města projednala a schvaluje návrh ředitele Technických služeb Hodkovice pana Hanuse
provést likvidaci dřevěných herních prvků na sídlišti Podlesí, které jsou silně poškozené. Ponechány budou pouze opravené houpačky.

Informace ze 2. zasedání zastupitelstva města 7. 5. 2014
- Z astupitelstvo města bere na vědomí informaci dětského parlamentu Základní školy T.G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou.
- Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu města za období leden až březen
2014. Celkové příjmy města byly v tomto období ve výši 10.337 tis. Kč (29%) a celkové výdaje
byly ve výši 8.145 tis. Kč (20%). Financování je ve výši 2.192 tis Kč.
- Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prodej pozemků v Luční ul. po provedeném geometrickém oddělení, a to pozemků p.č. 870 (zahrada) a 871/2 (zahrada) a pozemků p.č. 875
(zahrada) a 871/1 (zahrada).
a) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 870 (zahrada) o celkové výměře 577 m2
a pozemku p.č. 871/2 (zahrada) o celkové výměře 73 m2 manželům K., bytem Hodkovice
nad Mohelkou za cenu 800,- Kč za 1 m2 plus náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
b) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 875 (zahrada) o celkové výměře 294 m2
a pozemku p.č. 871/1 (zahrada) o celkové výměře 359 m2 P. Š. bytem Kostelní Vrch 696, Hodkovice nad Mohelkou za cenu 800,- Kč za 1 m2 plus náklady spojené s prodejem a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Pokračování na straně 12
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- Z astupitelstvo města projednalo a neschvaluje návrh na realizaci předkupního práva k pozemku p.č. 1834 (orná půda) o celkové výměře 10.912 m2 . Žádost podal pan Josef Zakouřil, bytem
Ruprechtická 1114/56, Liberec I, který je vlastníkem jedné poloviny tohoto pozemku, přičemž
vlastníkem druhé poloviny pozemku je město.

Městská knihovna
Významné osobnosti:

Informace z 9. zasedání rady města 14. 5. 2014

6. 6.
13. 6.
16. 6.
30. 6.

Kalendárium

- R
 ada města projednala žádost o směnu pozemků. Žadatelem je společnost Monroe Czechia
s.r.o. se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou, IČ 61061620 a navrhuje směnit pozemek p.č. 1931
(ostatní plocha) o výměře 887 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, který je ve vlastnictví této
společnosti, za pozemek města p.č. 1926 (ostatní plocha) o výměře 719 m2 v k.ú. Hodkovice
nad Mohelkou. Směna se navrhuje jako bezúplatná. Rada města se směnou pozemků souhlasí,
ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr směny pozemků na úřední desce města a předává věc
k rozhodnutí do zastupitelstva města.
- R ada města projednala žádost o prodej bytu č. 4 v domě v Liberecké ul. č.p. 6 v Hodkovicích nad
Mohelkou. Žádost podal pan D. H., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města předává věc
k rozhodnutí do zastupitelstva města.
- R ada města projednala žádost o prodej pozemku města p.č. 342 (trvalý travní porost) o výměře
2.697 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan K. K., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města s prodejem pozemku souhlasí, ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr prodeje
pozemku na úřední desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.
- R ada města projednala a schvaluje návrh na uzavření memoranda ke smlouvě o nájmu nemovitosti, uzavřené se společností ČEZ Energo s.r.o. se sídlem v Praze, IČ 29060109. Návrh podala
společnost ČEZ Energo s.r.o. Nájemní smlouva se týká části pozemku 1686/1 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Účelem memoranda je potvrzení platnosti této nájemní smlouvy i v době
platnosti nového občanského zákoníku. Rada města pověřuje starostu města podpisem výše
uvedeného memoranda.
- R ada města projednala oznámení změny provozování koupaliště v Hodkovicích nad Mohelkou od Sportovního klubu Hodkovice nad Mohelkou, který má koupaliště ve správě a nájmu.
Z důvodu změny příslušných právních a hygienických předpisů bude koupaliště nadále provozováno jako Louka na slunění. Rada města schvaluje provedení výše uvedené změny a pověřuje
předsedu SKH zajistit oznámení této změny veřejnosti a zajistit změnu příslušné dokumentace.
- R ada města bere na vědomí bez připomínek uzavření Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou v době letních prázdnin, a to v době od 7. 7. 2014 do 8. 8. 2014. Návrh podala ředitelka
mateřské školy paní Šrytrová. S tímto uzavřením mateřské školy byli již rodiče seznámeni.
- R ada města projednala žádost o opravu povrchu ulice Mlýnská v Hodkovicích nad Mohelkou.
Žádost o opravu podala paní Eva Slavětínská za společnost Ultratech s.r.o. se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou, IČ 27339921. Rada města pověřuje ředitele Technických služeb Hodkovice
provést nutnou opravu cesty.
- R ada města projednala žádost o souhlas pro akci 2. Hodkovické koloběžení, která se bude
konat s hudební produkcí dne 24. 5. 2014. Žadatelem je pan Pavel Štork, bytem Žďárek č.e. 27,
Hodkovice nad Mohelkou. Rada města schvaluje poskytnutí výjimky z povinností podle OZV
č. 3/2012 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností (prodloužení
hodiny nočního klidu) u této akce dne 24. 5. 2014 – ukončení akce do 24.00 hod.
Úplné znění usnesení rady města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka
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Alexandr Sergejevič Puškin, ruský básník (215. výr. nar.)
Vladimír Neff, romanopisec a překladatel (105. výr. nar.)
Josef Kopta, prozaik a překladatel (120. výr. nar.)
Vladimír Sís, prozaik a publicista (125. výr. nar.)

Významné dny:
1. 6.
5. 6.
8. 6.
10. 6.
12. 6.
20. 6.
21. 6.
27. 6.
30. 6.

Výpůjční doba
pondělí:

9 – 11, 12 – 17 hodin

Mezinárodní den dětí
středa:
9 – 11, 12 – 18 hodin
čtvrtek:
9 – 11, 12 – 15 hodin
Světový den životního prostředí
Mezinárodní den oceánů
Vyhlazení obce Lidice
Kontakt:
Světový den boje proti dětské práci
telefon: 482 725 796, 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
Světový den uprchlíků
web: www.knihovnahodkovice.webk.cz
Letní slunovrat
Den památky obětí komunistického režimu
Den ozbrojených sil České republiky

PRODEJCI Kulturních kalendářů Města Hodkovice nad Mohelkou
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
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Poklad v Hodkovicích – prosba o pomoc

Náhoda mi dopřála a dostal se mi do rukou poklad. Dlouhá léta pracuji jako fotograf. Záčátkem
tohoto roku ke mně jakousi shodou okolností doputovala krabice od bot, tedy obrazně řečeno,
plná negativů Hodkovičáků. Jenže ne jen tak ledacjakých, ale na fotografovaných někde před
válkou a dost možná po ní. Na přesné dataci nyní pracuje Severočeské muzeum.
Na každé historické skleněné destičce je nafotografován nějaký usedlík. Jen podle oděvu a pózy
lze usuzovat, že tu je starosta, tu četník, pan řídící, rozverná slečna a nebo něčí babička. Některé
záběry jsou rukou fotografa pojmenovány. Můžeme tedy vidět paní Laurynovou, Bydovou či pána
Rejchala ze Sedlíšky, nebo Žákovou a Emila Kopala z Husy. Bohužel většina z nich je bezejmená.
Proto se na Vás, vážení Hodkovičané, obracím s prosbou o pomoc. Pomožte mi najít jména
k lidem na fotografijích. Dost možná se jedná o vaše příbuzné nebo je znáte z vyprávění vašich
rodičů. Pro někoho z vás to může být třeba jediná fotografie vaší babičky či tety.
Jak na to? Ve středu 18. 6. 2014 budu mít na náměstí postavený stan, kde budou všechny portréty vystaveny. Prostě navštívíte výstavu. Můžete si je prohlédnout, i to stojí za to, protože na vás
dýchne doba poctivého řemesla, a třeba zrovna vy najdete někoho známého, ke kterému přiřadíme jméno. Zároveň bych vás pžádal o portrét, to znamená, že vás na místě vyfotografuji, tak jak
se to dělávalo. Vznikne tím úžasná sbírka usedlíků a občanů z hodkovicka s rozdílem minimálně
dvou generací, tu nakonec společně vystavíme. Vůbec nevadí jste-li novousedlíci. Nakonec taky
nevíme, jestli Kopalovi z Husy zde žili generace nebo se zrovna přistěhovali.
Co za to? Kromě společné účasti a projektu, a to stojí za to, vám nechám zvětšit podobenku příbuzného, aby se zaplnilo vaše rodinné album a pochopitelně přidám váš současný portrét.

Ve čtvrtek 19. 6. 2014 proběhne v Hodkovicích
O podrobnostech návštěvy bude informováni prostřednictvím webu a plakátů.

Den s hejtmanem – panem Martinem Půtou
Antonín Samek – starosta města

Takže se těším na viděnou 18. 6. od devíti do čtyř hodin na náměstí. Věřím, že se nás sejde co
možná nejvíce a pozvete i vaše známé. Společně tak zhodnotíme poklad z Hodkovic.
Děkuji za ochotu pomoci a za nadšení pro Vaše město.
Šimon Pikous

Nabídka brigády
Technické služby Hodkovice
přijmou brigádníka na pomocné práce.
99 Pracovní doba od 07.00 do 14.30 hodin. Celkový časový
rozsah doby zaměstnání 300 hodin.
99 Podmínky přijetí: věk 18 let, dobrá fyzická kondice.
99 Zájemci se mohou hlásit u ředitele technických služeb pana
Hanuse (tel. 774 927 927).
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NOHEJBALOVÝ ODDÍL S. K. HODKOVICE
pořádá ve spolupráci s ZO OS KOVO Monroe Czechia
13. ročník nohejbalového turnaje trojic

memoriál Karla Stoklasy
datum:
místo:

V ČERVNU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME

28. 6. 2014 			prezentace: – 8.30 hodin
kurty na kluzišti				
–
na místě u hlavního 		
pořadatele

začátek: v 9.00 hodin		startovné:

24. 6. 2014 od 16.30 hodin STOPOVANÁ

300 Kč trojice

ZÁBAVNÁ HRA STOPOVANÁ ZA POKLADEM, PROGRAM PRO CELOU RODINU,
NA ZÁVĚR POSEZENÍ A OPÉKÁNÍ DOBROT NA OHNI, VŠICHNI JSTE ZVÁNI.

V ceně startovného lístky na občerstvení.
Hrací systém: dle počtu trojic.
Občerstvení během turnaje zajištěno.

Start: před Kulturním domem
Cíl: ve Skalním údolí
Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.cz

Hokejový oddíl, OS KOVO, oddíl horolezců, H.A.D. a skauti pořádají

DĚTSKÝ DEN

PNEUSERVIS Pavel Šulc

v sobotu 31. 5. 2014

ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ

Provozní doba od 8.30 hodin.

(areál otevřen od 13.00 hodin)

Pohádkový les – start od 13.30.
Soutěže pro děti.
Slaňování v lomu.
Výtvarná dílna pro děti.
Létací pes – vystoupení.
Diskotéka pro děti.
Občerstvení zajištěno.

Telefon: 721 806 695
Adresa:

Placená inzerce

Na Kluzišti

LESNÍ 473 (KOLONIE)
463 42 HODKOVICE NAD MOHELKOU
IČO: 15703614

Kulturní kalendář
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Pozvánka do rozhlasu
Přijďte se podívat do libereckého rozhlasu,
odkud pro vás denně vysíláme!
yy V neděli 8. června se otevře Český rozhlas Sever v liberecké redakci, a to
od 10. – 12. hodiny. Uvidíte, jak se dělá rádio. Ukážeme vám, jak se vysílá,
popovídáte s oblíbenými moderátory a se zprávařkami.
yy Od 13. hodin (8. června) vás srdečně zveme na Den Českého rozhlasu Sever do
libereckých Lidových sadů, kde proběhne pohodové odpoledne s Gody festivalem.
Vystoupí např. Jaroslav Samson Lenk nebo jablonecká kapela Berušky. Vstup je
zdarma a vezměte s sebou celou rodinu. Připraven je bohatý doprovodný program
(poníci, indiáni, opékání buřtíků, country tance), uvidíte přenosový vůz rozhlasu
a živé vysílání ze zahrady.
yy Přijďte se podívat a prožít hezké odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Akci
moderuje Iveta Kalátová a Zbyšek Sadílek.
yy Najdete nás v Liberci, v Zeleném údolí, Modrá ulice 1048, Liberec 6. Tak na viděnou
nebo na slyšenou na našich rozhlasových vlnách.
yy 91,3 FM Liberec a okolí, 102,3 FM Jablonecko, 107,9 FM Smržovka, Desná,
Harrachov, 97,4 FM Frýdlantsko a 88, 8FM Novoborsko a okolí.

www.rozhlas.cz/liberec/onas

Na závěr zajímavý TIP
yy Pokud vás zajímá problematika práce při mateřské a rodičovské dovolené,
přijďte 11. 6. 2014 v čase 9.00 – 14.00 na Krajský úřad Libereckého kraje.

yy Hlasování probíhá online na stránkách Centra Kašpar, kde budou vyvěšeny
videomedailonky a textové medailonky jednotlivých nominovaných.

Placená inzerce

yy Čeká vás bohatý program, řešit se bude problematika podpory pracovního života
při mateřské a rodičovské dovolené, uvidíte prezentaci nominovaných v soutěži
Pán/Paní svého času a vyhlášení výsledků soutěže. Hlasujte a ovlivněte výsledky
hlasování Pán/Paní svého času a výsledky soutěže se dozvíte na konferenci.
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ANTONĺN KELLAR hodkovický fotograf
V meziválečném období působilo v Hodkovicích několik fotografů, vesměs německých,
jako Dlouhy, Hirche nebo Jerie. Pokud však máte na svých fotkách uvedeno jméno
Kellar Hodkovice či značku FOTO AK, jedná se o českého hodkovického fotografa
Antonína Kellara. Díky ochotě a vstřícnosti pana Jaroslava Kellara, vnuka Antonína
Kellara, máme možnost dozvědět se mnohé o životě tohoto fotografa.
Pan Antonín Kellar se narodil v květnu
r. 1892 v Hranicích na Moravě v rodině
obuvníka a hostinského Antonína Kellara.
Vyučil se fotografem v uměleckém fotografickém závodě Ferdinanda šlechtice z Wicherů v Hranicích.
Po skončení 1. světové války a po návratu z italské fronty, kde byl nasazen, pracoval Antonín jako společník svého známého
ve fotografickém závodě v Příboru. Tam se
také učila fotografkou u svého strýce Jana
Hanzla budoucí Antonínova žena Marie,
která pocházela z Vlastibořic u Turnova.
Po svatbě Antonína a Marie v roce 1923
chtěli mít rodiče Marie dceru blíže domo-

va a proto se Antonín rozhodl otevřít svůj
vlastní fotografický závod v Hodkovicích
v domě č.p. 189, kde s manželkou i bydleli. Pobočný závod měl Antonín v Českém
Dubu. Na svém motocyklu jezdil po okolí
fotografovat a vydával se za různými zakázkami. Ke konci 20. let, v době hospodářské krize, zakázek ubývalo a proto chtěli
oba manželé do většího města. Jejich volba
padla na tehdy vojenské město Čáslav.
V Čáslavi si nechali postavit dům s fotoateliérem a v roce 1930 se tam odstěhovali
a žili se dvěma dětmi, Jaroslavem a Oluší.
Antonín Kellar mimo fotografování hrával
s ochotníky divadlo a byl činný v Sokole.
Rád muzicíroval, hrál nejen na klavír, housle, violu a violoncello, ale i na kytaru, citeru
a harmoniku. Doma se tak často o nedělích
muzicírovalo.
Manželka Marie ve volném čase ráda
vařila a pěstovala všemožné kytičky, také se
věnovala, zvláště ve stáří, ručním pracím.
Krásně háčkovala a vyšívala ubrusy, polštáře, dečky apod. Oběma manželům byla
zahrádka s pejskem v boudě protipólem
temné komory, vyvolávacích a ustalovacích
tanků ve sklepě a retušovacích pultů.
Fotografický závod se úspěšně rozvíjel. Antonín mimo jiné fotografoval vojáky v kasárnách, vydával pohlednice města
a okolí. Byl také nadán malováním. Fotografie na přání koloroval a zvětšeniny, převážně svatební , převáděl do barevného provedení olejomalbou.
Oba manželé vedli svoji živnost až
do znárodnění, kdy přešla pod komunál-
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ní služby města. Zde působili až do svého
odchodu do důchodu, potom fotografický
ateliér zanikl. Oba manželé dožili ve svém
domě v Čáslavi.
Antonín Kellar zemřel v prosinci roku
1970 a Marie Kellarová v září roku 1988.
Pokud najdete na starých fotkách značky pana Kellara, vzpomeňte na člověka, který se aktivně účastnil českého života v meziválečných Hodkovicích.

Na snímcích jsou manželé Kellarovi,
podpis, razítko a několik ukázek z díla pana
Kellara.
V příštím čísle: Jaroslav Antonín Kellar,
malíř a grafik, syn Antonína Kellara.
František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013
Ceny inzerce
ZÁKLAD
3 po sobě jdoucí
vydání, sleva 10 %
6 po sobě jdoucích
vydání, sleva 15 %
11 celý rok, sleva 30 %

A5 CELÁ
500 Kč
450 Kč

A5 1/2
300 Kč
270 Kč

A5 1/4
200 Kč
180 Kč

A5 1/8
100 Kč
90 Kč

BAREVNÁ
1 500 Kč
1 350 Kč

425 Kč

255 Kč

170 Kč

85 Kč

1 275 Kč

350 Kč

210 Kč

140 Kč

70 Kč

1 050 Kč

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

Liberecký kraj a statutární město Liberec společně uvádějí

v sobotu 7. 6. v 17.00
areál Kluziště Hodkovice
HEEBIES JEEBIES
ZZ TOP revival
DEBIL HEADS
DLAŽEBNÍ KOSTKA
COLAPS

Vstupenky
Cena v předprodeji: 130 Kč

(restaurace U Bubáka, restaurace Na Koupališti,
trafika na náměstí)

Cena na místě: 160 Kč

Science

M + P stravování

14. 6. 2014 Liberec

Landia

9:00 – 22:00

TĚLA ATMO MUSIC

Naše firma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy
do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

PŘIVÍTÁNÍ KATEŘINY Z REDERNU
náměstí Dr. E. Beneše

ÖÖ Tuto službu zajišťujeme v současné době i pro dům s pečovatelskou službou a pro
soukromé osoby v Hodkovicích nad Mohelkou.
ÖÖ Obědy vaří Miloslav Marek a Michaela Pešková, každý den se vaří polévka
a zákazník má možnost výběru ze tří hlavních jídel.
ÖÖ Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.
ÖÖ Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

DOBOVÝ TANEC, DIVADLO, HUDBA,
ŠERM A KEJKLÍŘI
náměstí Dr. E. Beneše

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

REGIONÁLNÍ
TRŽNICE
VÝROBKY, POTRAVINY,
ATRAKTIVNÍ TURISTICKÉ
DESTINACE
náměstí Dr. E. Beneše

KREATIVNÍ
PARK

UMĚLECKÉ ATELIÉRY,
TVŮRČÍ DÍLNY, DĚTSKÉ DIVADLO,
SPORTOVNÍ HRY
Galerie Lázně

BIG O‘BAND+JAN KŘÍŽ EXIL 51 DIVADLO F. X. ŠALDY ŽIVÁ PAMĚŤ TAKT

ŠTĚPÁN MAGIC LIBERECKÉ HRY IUVENTUS GAUDE! BEATBOX NAIVNÍ DIVADLO NAUTICA

Placená inzerce

Michaela Pešková
M + P stravování
Smržov 64, 463 43 Český Dub

show IQ

VOLANICKÉ MAŽORETKY

STARLACH

TALK SHOW MARTINA KRAUSE

DIXIELAND LIBEREC

a mnoho dalších

VSTUP
ZDARMA

KINO – ČERVEN 2014
HODKOVICE NAD MOHELKOU
Pátek 6. června v 19 hodin

NORMAN A DUCHOVÉ
Kdo zachrání malé městečko, když ho přepadne horda zombíků? Jedině
jedenáctiletý Norman! Animovaná komedie USA v českém znění.
Délka 93 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 13. června v 19 hodin

LÁSKY ČAS
Co se stane, když chcete říct své životní lásce větu, po které si ji zcela získáte?
Skoro určitě to poděláte. Hrdina britské romantické komedie dokáže tyto
momenty opakovat a napravovat. V kinech od 7. 11. 2013. České titulky.
Délka 123 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 20. června v 19 hodin

3 DNY NA ZABITÍ
Kevin Costner ve francouzském akčním thrilleru jako umírající agent
tajné služby, který musí splnit poslední úkol výměnou za experimentální
lék, který mu může zachránit život. České titulky. V kinech od 17. 4. 2014.
Délka 117 minut. Vstupné 50 Kč.

ČERVENEC – SRPEN: DOVOLENÁ

Stává se již dobrým zvykem, že druhý víkend v červenci se motorističtí fanoušci těší na
tradiční Rally Bohemia. Letos slavíme 40 let Rally Bohemia spolu se značkou RS, známou
ze závodních a sportovních vozů značky Škoda.
Rally Bohemia odstartuje již v pátek 11. července odpoledne etapou v okolí Mladé Boleslavi.
Úspěšné posádky přivítáme na rampě u muzea Škoda Auto v sobotu 12. července
v odpoledních hodinách. Rally je zařazena do Mediasport Mezinárodního mistrovství České
republiky v rally, Mistrovství České republiky v rally historických automobilů a na své si
přijdou i milovníci rallyových skvostů v rámci Rally Bohemia Legend. Generálním partnerem
soutěže je automobilka Škoda Auto, a.s.
Fanouškům přejeme krásné zážitky a těm, které rally neokouzlila, velice děkujeme za
toleranci při dopravních omezeních.
PŘEHLED UZAVÍREK
den

hodina

RZ

silnice, ulice

spojení

Hrdlořezy

11.7. 16:30 - 23:00 RZ 1

Regnerova, Bezděčínská, Vinecká, Pod Borkem,
Štyrsova, Pražská,
Na Šafranici, Viničná, Pražská brána,
Staroměstské náměstí, Železná,
Na Kozině, Ve Skalici

Miroslav
739 045 337
Pazderský

11.7. 17:00 - 0:30 RZ 2;4

Bezdědice, Nosálov, Lobeč, Skramouš

Radek
Časta

11.7. 17:30 - 0:10 RZ 3;5

Vinec, Rokytovec, Malé Horky, Strenice, Niměřice, Jan
Dolní Cetno, Podkováň, Kovanec, Skalsko
Šrámek

607 613 717

12.7. 7:25 - 16:00 RZ 6;9

Dlouhý, Chloudov, Vrát, Prosíčka, Líšný

Václav
Poláček

723 724 239

12.7. 8:00 - 16:30 RZ 7;10

Desná, Pustiny, Světlá, Příchovice,
Rejdice, Český Šumburk, Šumburk, Sladká Díra

Jaroslav
Stadler

602 168 005

Tomáš
Brzek

739 960 971

Petr
Brábník

724 807 423

Sychrov, Radostín, Třtí, Vrchovina,
12.7. 9:00 - 17:30 RZ 8;11 Sedlejovice, Hodkovice n. M., Radoňovice,
Pelíkovice, Košova, Rychnov
10.7. 22:30 - 0:15

Fotografie z filmu Lásky čas. Zdroj: www.abouttimeintl.com

ved. RZ
Jan
Šrámek

11.7. 9:00 - 14:00 Shake

12.7. 13:00 - 20:00

RZ 12

tř. V.Klementa (U Bičíků – parkoviště 8. brány ŠA,
Čechova, Galetova, Mjr. Frymla, Jiráskova,
Sirotkova, Palackého, Bezručova, Nerudova

607 613 717

605 774 779

