Kulturní kalendář
Město Hodkovice nad Mohelkou

Cena: 5 Kč

7 – 8/2014

Jubilanti  Výstava malíře Fanty  Kam za kulturou o prázdninách  Jablonecké kulturní léto
Promenádní koncerty  Křehká krása  Fotosoutěž – téma na červenec a srpen  Český rozhlas Sever
Možnosti koupání v regionu  Volná místa v MŠ  Informace ze zasedání RM  Dovolená v knihovně
Oslavy 10 let jízdenky Libnet+  Znak města Turnova  Výlet dětí MŠ do Českého ráje  Hodkovický fotbal
Hodkovický triatlon  Jaroslav Antonín Kellar – malíř a grafik  Hodkovické slavnosti 2014
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Úvodní slovo
redakční rady
Vážení čtenáři,
opět tu máme letní dvojčíslo plné tipů na
trávení volného času. Tradičně zde naleznete přehled akcí, ale také tip na možnost
cestování v regionu. Krom toho také nová
témata soutěže „Dívej se kolem sebe“ a informace z radnice.
Věřím, že i během prázdninových měsíců si najdete chvilku, abyste si Kulturní
kalendář přečetli. Těšit se budeme opět
v září, i když malou pozvánku naleznete
již v tomto vydání.
S přáním krásného a teplého léta
Za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

Rodnému městu, rodné krajině
Mám tě ráda. A nehledám pro naši lásku žádnou skrýš, rodná krajino.
(Mám tě ráda) Miluji všechny tvé potůčky, louky i pěšiny.
Všechna tvá návrší s pásmy skal, všechny tvé stromy i květiny.
Z jara v zeleném rašení a něžném kvetení, tvé věčné zápasení.
O příští sémě, o víc a více.
Miluji i svoje rodné městečko Hodkovice, protkané modravou žilkou, říčkou Mohelkou.
Mám ráda všechny tvé domky i domy, ulice, všechna tvá zákoutí s barokními sochami i tvé historické
náměstí s dominantou radnice.
Nosíš v sobě mé dětství a mládí i prach krve a kostí našich předků.
A jejich práce plody.
Nastav nám, prosím, svoji laskavou mateřskou dlaň.
Stoupáme právě Křížovou cestou se synem Martinem a jeho dětmi ve tvoji stráň.
M. Polívková, červen 2014

Jubilanti

v červenci a srpnu 2014
Blažena Jégrová
Jitka Marečková
Ludmila Rozkošná
Jiřina Mikešová
Bohumil Havrda
Jarmila Melicharová
Jana Drugdová
Našim jubilantům blahopřejeme
k jejich životnímu výročí
a přejeme hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody
do dalších let života.

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.
Vyzýváme proto občany, kteří některou jeho tvorbu vlastní a jsou ochotni se o její
krásu podělit s ostatními, aby tuto zapůjčili.
Díla pana Fanty odevzdávejte od 1. září na podatelnu městského úřadu k paní
Mizerové, kde se budou důsledně evidovat.
Předem všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Za vedení Sdružení rodáků a přátel Hodkovic Petr Hanus
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 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: Jiří Smetana.
Za jazykovou úpravu odpovídá: Tiskárna. Tisk: Jan Macek a Pavel Kusala, U Rybníka 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, email: pavel@
tiskem.cz, jan@tiskem.cz, telefon: +420 604 829 576, +420 777 801 486, +420 483 312 327.
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Kam o prázdninách za kulturou v regionu
DEN

ČAS

1. 7. 31. 8.

Celý den Historická řemeslná Areál Šťastná země
vesnička

workshop

1. 7. 26.8.

Celý den Sousedské léto

5. 7. 6. 7.
13. 7.

Celý den Hejnické slavnosti

Centrum aktivního
času Konopná,
Liberec
Hejnice

Otevřené centrum pro aktivity
rodin s dětmi, program na www.
centrumkonopna.cz
Tradiční slavnosti

Výjezd veteránů na
Ještěd
Harrachovské pivní
slavnosti
Bohemia Jazz Fest
2014
Benátská! 2014

Horní Hanychov/
Ještěd
Harrachov

Tradičný výjezd autoveteránů

Nám. Dr. E Beneše
Liberec
Areál Vesec Liberec

Koncert zdarma

Anenská sklářská
slavnost na Jizerce
Noční prohlídky
hradu Kost
Štěpánův jarmark
– narozeniny
Štěpánky
Liberecký flašinetář

Osada Jizerka

Tradiční slavnosti s bohatým programem

Hrad Kost

Netradiční prohlídka

19. 7.
22. 7.
25. 7. 27. 7.
26. 7.
1. 8. 2. 8.
9. 8.

13. 8. 14. 8.
15. 8.
29. 8.

20.00

NÁZEV

MÍSTO KONÁNÍ

Blackmores night
Večerní prohlídka
ZOO

CHARAKTERISTIKA

Tradiční slavnosti

Hudební festival

Kořenov – rozhledna
Štěpánka
Nám. Dr. E Beneše
Liberec
Zámek Sychrov
ZOO Liberec

koncert
koncert
Netradiční prohlídky

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

Kde najdete tipy na léto?

www.jizerky.cz

www.visitliberec.eu
www.liberecky-kraj.cz

www.zittau.de

Placená inzerce

Pokud se chystáte o prázdninách procestovat náš kraj se všemi jeho krásami, určitě
se vám budou hodit webové stránky, kde naleznete šikovné tipy, ceny vstupného,
otvírací doby nebo přehledy akcí:
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2014

		JABLONECKÉ
		KULTURNÍ LÉTO

3. červenec – 29. srpen, Eurocentrum
Letní scéna, zdarma

Představení umělců, které možná neznáte, ale stoprocentně by vás mrzelo, kdybyste jejich
vystoupení propásli.

3. 7.
10. 7.
17. 7.
24. 7.
31. 7.
14. 8.
21. 8.
29. 8.

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
15:00

Kaia Brown & Tonny Blues Band (USA/ČR)
Söndörgő (Maďarsko)
Wombo Orchestra (Francie)
Graveyard Train (Austrálie)
Mariel Martínez & La Porteña Tango Trío (Argentina)
Njachas (Gambie/Senegal/Guinea)
Chloe Charles Trio (Kanada/Itálie/Německo)
Rock na konec léta (ČR/Polsko/Německo)

Akce se koná za finanční podpory statutárního města Jablonce n. N., Skupiny ČEZ, Nadace
Preciosy a firem AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r.o., A. Raymond Jablonec s.r.o.,
Jablonecká nástrojárna s.r.o. a Interspar Jablonec n. N.

PROMENÁDNÍ KONCERTY

20. červenec – 31. srpen, Eurocentrum
Tyršovy sady, v 15 hodin, zdarma

20. 7.
27. 7.
3. 8.
10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.
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KŘEHKÁ KRÁSA '14
7. srpen – 10. srpen, Eurocentrum
areál Eurocentra, 30 Kč

3. ročník úspěšné výstavy nabídne kromě tradiční přehlídky českého sklářského a bižuterního
průmyslu doprovodný program v podobě módních přehlídek a vystoupení hudebních skupin
Euroregionu Nisa.
Současně bude probíhat v Muzeu skla a bižuterie
Mezinárodní Trienále skla a bižuterie Jablonec 2014.

Doprovodný program
Čtvrtek 7. 8. 2014

Sobota 9. 8. 2014

11:00 Nautica (Jablonec n. N.)
12:30 Pavel Callta s kapelou (Česká Lípa)
13:30 Módní přehlídka Made in Jablonec 2014
14:30 Swing Grass Revival (Jablonec n. N.)
15:45 Big'O'Band (Liberec)
17:00 Módní přehlídka Made in Jablonec 2014

11:00 Koneckonců (Jilemnice)
12:30 Mandragora (Jablonec n. N.)
13:30 Módní přehlídka Made in Jablonec 2014
14:30 In Touch (Železný Brod)
15:45 Cháska (Nový Bor)
17:00 Módní přehlídka Made in Jablonec 2014

Pátek 8. 8. 2014

Neděle 10. 8. 2014

11:00 LizArt (Česká Lípa)
12:30 Exots (Jablonec n. N.)
13:30 Módní přehlídka Made in Jablonec 2014
14:30 Old Starts Dixieland (Liberec)
15:45 Snap Call (Turnov)
17:00 Módní přehlídka Made in Jablonec 2014

11:00 Eridu (Jablonec n. N.)
12:30 CoEra (Jelenia Góra, PL)
14:00 Doowhenblade (Liberec)
15:00 Módní přehlídka Made in Jablonec 2014

Jablonecké klarinetová kvarteto – swing, jazz
O.V.J. Dixie Liberec – dixieland
Cimbálová hudba Bohuslava Eliáše – moravské lidové písně
Táboranka – dechový orchestr
Big Band Železný Brod – swingový orchestr
Ajeto Glass Dixieland – dixieland
Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky – jazz, evergreeny, muzikál
Cyklus pořádá Městské divadlo v Jablonci nad Nisou
ve spolupráci s Eurocentrum v rámci Roku české hudby v Jablonci.

Akci pořádá Svaz výrobců skla a bižuterie ve spolupráci s Eurocentrem.
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Fotosoutěž

„Dívej se kolem sebe“

Foto-soutěž: téma na měsíc ČERVENEC

Historické objekty v Hodkovicích nad Mohelkou
(sochy, památníky, mosty...)

Foto-soutěž: téma na měsíc SRPEN

Nejzajímavější pohled
na celé město Hodkovice nad Mohelkou
Informace, otázky a odpovědi:
E-mail: soutezdivej@seznam.cz nebo www.facebook.com/HnM-Divej-se-kolem-sebe

Český rozhlas Sever jezdí za vámi
s přímým přenosem
Český rozhlas Sever jezdí přímo za vámi. V červnu jsme vysílali prostřednictvým
přenosového vozu například z Godyho festivalu, vysílali jsme před Galerií Lázně
v rámci Krajských slavností Libereckého kraje a nechyběli jsme ve Frýdlantu v Čechách
při Frýdlantském miléniu. O prázdninách míříme opět k vám.
Přijďte se podívat, jak vypadá přímý přenos z ulic. V červenci nebudeme chybět
na Svijanských slavnostech, budeme vysílat z Jablonce, kde proběhne Křehká krása
a chybět nebudou Hrádecké slavnosti a Skotské hry na Sychrově. Tam všude budeme.
Nalaďte si správnou frekvenci rádia vašeho kraje – Českého rozhlasu Sever.
Liberec 91,3 FM, Jablonec 102,3 FM, Frýdlant 97,4 FM, Harrachov, Smržovka,
Tanvald, Desná 107,9 FM
Hezké léto se SEVEREM ,
soutěžte s námi o pivo každé všední ráno,
tak na slyšenou.
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Možnosti koupání Kvalitu vody můžete sledovat na www.khslbc.cz
Aquapark –
Centrum Babylon Liberec
Koupaliště
Chrastava
Koupaliště
Sluníčko

Nitranská 1, Liberec
www.centrumbabylon.cz
tel.: 485 249 406
Chrastava
tel.: 606 216 558
Dřevařská 308,
Vratislavice n. N.
tel.: 608 970 360,
www.koupalisteslunicko.cz
Koupaliště
Ještědská 555/22,
Vápenka
Liberec
tel.: 482 771 466
vapenka.jan@seznam.cz,
www.koupaliste-liberec.cz
Přehrada Fojtka www.oldrichov.czweb.org/
obec/krajina/koupani.htm

po–čt, ne: 10.00 – 21.00
pá, so: 10.00 – 22.00

Plavecký bazén
Liberec

Tržní nám. 1338,
Liberec
tel.: 485 103 010
jss@bazen-info.cz
www.bazen-info.cz

po–pá: 10.00 – 21.45
so: 9.00 – 20.45
ne: 9.00 – 18.45

GPS: N 50° 52’ 30.133” E
15° 11’ 21.781”
www.mestohejnice.cz
www.autocamphejnice.eu

V–IX,
po – ne: 9.00 – 19.00
vstupné: dospělí 20 Kč,
děti 10 Kč

Plavecký bazén
Jablonec nad
Nisou

Antonie
Spa Concept

Koupaliště
a autokemp
Hejnice

Nově zrekonstruovaný Aquapark, který zve do příběhů
Julese Verna.

VI–VIII, 10.00 – 19.00
VI–VIII,
ne–čt: 9.00 – 19.00
pá, so: 9.00 – 20.00

Restaurace, dětský koutek,
nafukovací hrad, beachvolejbal.

VI–VIII,
ne–čt: 10.00 – 19.00
pá–so: 09.00 – 19.00

Zdravotník, občerstvení, WC,
sprchy, dětské brouzdaliště
pro batolata, nové prolézačky,
vstup pouze v klasických
plavkách.
Leží mezi obcemi Mníšek
a Fojtka.

Rekreačně-relaxační zařízení
s celou řadou služeb (krytý
tobogán o délce 150 m, dětský
sauna svět, Kenippův chodník,
nová nerezová skluzavka, slaná
vířivka a další).
Bazén 25 m, dětský bazén,
Sv. Čecha 4204,
po: 13.00 – 21.30,
dravá řeka, vlnobití, tobogán
Jablonec n. N.
út – pá: 8.00 – 21.30
tel.: 483 319 328
so: 10.00 – 21.30,
88 m, turbotobogán 56 m,
www.bazenjbc.cz
ne a svátky: 10.00 – 20.00 vířivky, parní komory, sauna,
masáže, solárium, možnost
V letních měsících je
občerstvení, bezbariérový
otevřena Sluneční louka
přístup.
(VI–VIII, po – ne za
pěkného počasí od
10.00 do 20.00).
15m krytý vyhřívaný bazén,
Hotel Antonie, Zelená ulice Otevřeno pro širokou
venkovní bazén, vířivka,
905, 464 01 Frýdlant
veřejnost I–XII
wellness bar, infrasauna, sauna,
tel.: 725 836 003,
po–ne: 9.00 – 21.00
kaldarium a vertikální
info@antoniehotel.cz
turbosolárium, masáže, vodoantonie@antoniehotel.cz,
www.antoniehotel.cz
léčba, ubytování
Převlékárny, sprchy, WC, občerstvení, dětský koutek,
parkoviště, autokemp.
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Den s hejtmanem – panem Martinem Půtou

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
PRO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta
při návštěvě Hodkovic n. M. zavítal i do
naší školy.

Mateřská škola v Hodkovicích nad Mohelkou, Podlesí 560

Prohlédl si zejména jazykové a počítačové učebny a v nich i nový interaktivní
výukový stolek, který máme jako první
základní škola v Libereckém kraji.

nabízí 10 volných míst
pro umístění dětí od školního roku 2014/2015 – jejich přijetí
k předškolnímu vzdělávání k 1. 9. 2014.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

Přijaty budou děti narozené do 31. 12. 2011 a starší.

Nový školní rok 2014/15 bude zahájen 1. září 2014

Bližší informace poskytne Herta Šrytrová ředitelka mateřské školy
na telefonním čísle 485 145 202 nebo osobně v mateřské škole.

Prvňáčci
v 8.00 hod.
v obřadní síni MěÚ.

PNEUSERVIS Pavel Šulc

Žáci 2. – 9. ročníku
v 9.00 hod.
před budovou ZŠ.

Provozní doba od 8.30 hodin.
Telefon: 721 806 695

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013

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

Placená inzerce

Adresa:

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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Městský úřad informuje
Informace z 10. zasedání rady města 28. 5. 2014
- R
 ada města projednala žádost o pronájem pozemků města p. č. 506 (trvalý travní porost)
o výměře 2.798 m2, pozemku p. č. 572 (lesní pozemek) o výměře 307 m2 a část pozemku p. č.
573 (lesní pozemek) o výměře 1.000 m2 z celkové výměry 8.635 m2. Všechny pozemky jsou
v k. ú. Záskalí. Žádost podal pan M. H., bytem Hořice. Rada města požaduje sdělení od žadatele, k jakému účelu chce požadované pozemky využívat.

- R
 ada města schvaluje žádost o pronájem části pozemku města p. č. 3298 o velikosti cca 308
m2 jako zahrádku. Žádost podal pan J. U., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města stanovuje cenu 2,- Kč za 1 m2/rok a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
- Rada města schvaluje žádost o pronájem části pozemku města p. č. 3298 o velikosti cca 516
m2 jako zahrádku. Žádost podal pan M. D., Hodkovice nad Mohelkou. Rada města stanovuje
cenu 2,- Kč za 1 m2/rok a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
- Rada města pověřuje starostu města jednáním za město na valné hromadě společnosti TEPLO Hodkovice n. M. s. r. o., IČ 64048811 za účelem změny zakladatelské smlouvy z důvodu
přizpůsobení této smlouvy novému občanskému zákoníku.
- Rada města zamítá žádost o přepsání nájemní smlouvy k pozemku p. č. 3298 (zahrádka
u domu Rychnovská č. p. 391 v Hodkovicích nad Mohelkou) na jinou osobu. Žádost podal pan
K. V., Hodkovice nad Mohelkou, rada města ukládá tajemníkovi poslat panu V. upomínku
k úhradě pohledávek města.
- Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 19. 05. 2014 paní Annou Kvapilovou,
pracovnicí Bytového hospodářství Hodkovice. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 200.884,50
Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.
- Rada města schvaluje pravidla pro hlášení městského rozhlasu: Hlášení městského rozhlasu
bude realizováno vždy ve středu od 11,00 hod. a od 17,00 hod. a v pátek od 11,00 hod, a od
17,00 hod. Mimo tyto dny a hodiny bude provedeno hlášení městského rozhlasu pouze ve
výjimečných případech nouze nebo ohrožení.
- Rada města schvaluje prodej maringotky města, umístěné v kempu OASA Staňkov za cenu
20.000,- Kč, rada města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
- Rada města bere na vědomí žádost o výměnu oken v přízemí domu na nám,. T.G. Masaryka
213 v Hodkovicích (lékárna). Žádost podal PharmDr. Jan Šámal, bytem Borový vrch 311/39,
Liberec, IČ 02809176. Rada města musí nejprve nechat prověřit podmínky výměny 4 ks oken
v přízemí výše uvedeného domu a pověřuje tajemníka jednáním s Magistrátem města Liberec, oddělením památkové péče.
- Rada města 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. 669 u paní J.
K. (+ 1 osoba).
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- R
 ada města projednala návrh na Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o stanovení veřejně
přístupných míst, na kterých je zakázáno provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Tato vyhláška vypouští článek č. 3 Přechodná ustanovení, aby bylo umožněno
požádat Ministerstvo financí ČR o zrušení vydaných povolení na IVT s umístěním na adrese
na nám. T. G. Masaryka. Rada města s vydáním výše uvedené OZV souhlasí a předkládá věc
k rozhodnutí do zastupitelstva města.
- R
 ada města schvaluje návrh samostatného referenta sociálních věcí MěÚ na obsazení bytu
v DPS Hodkovice nad Mohelkou, přidělení bytu č. 14 paní A. B., bytem Hodkovice nad Mohelkou.
- R ada města neschvaluje návrh Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, na zrušení polního železničního přejezdu v km 135,885 tratě
Stará Paka – Liberec. Jedná se o železniční přejezd na pozemku SŽDC p. č. 292 v k. ú. Jílové
u Hodkovic nad Mohelkou.
- R
 ada města neschvaluje nabídku společnosti DATABOX s.r.o. se sídlem v Liberci, IČ 25446185
na zápis města do databáze společnosti Vizitkou na míru v sekci Živé obce, doplněné fotografiemi z obce, a to za poplatek 2.000,- Kč bez DPH.
- R ada města v pozici výběrové komise jmenované podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, provedla výběrové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu
Rekonstrukce rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace v objektu MŠ v Hodkovicích n.
M. Podle provedeného výběrového řízení, jehož průběh a výsledek je obsahem samostatného
zápisu, byla vybrána společnost Thermica plus s. r. o. se sídlem v Liberci, Jablonecká 42/35, IČ
25428616 s nabídkovou cenou zakázky 539.297,- Kč. Cena je včetně DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Informace z 11. zasedání rady města 11. 6. 2014
- R
 ada města projednala žádost o prodej části pozemku města p. č. 1681/1 (ostatní plocha)
o celkové výměře 4.885 m2, pozemek p. č. 1685 (ostatní plocha) o výměře 71 m2, pozemek p.
č. 1687 (ostatní plocha) o výměře 71 m2, pozemek p. č. 1688 (ostatní plocha) o výměře 436
m2 a pozemek 1689 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2. Žádost podal pan Rudolf
Maštálko, bytem Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 10422005. Rada města požaduje sdělení
pana Maštálky, jaké má záměry na využití výše uvedených pozemků města.
- R
 ada města souhlasí s žádostí o koupi části pozemku města p. č. 506 (trvalý travní porost)
o celkové výměře 2.798 m2, žádost se týká části pozemku o velikosti cca 900 m2 v k. ú. Záskalí. Koupí části pozemku chtějí žadatelé vyřešit bezproblémový přístup ke své chatě č. e.
2. Žádost podali manželé V. bytem Praha. Doporučená cena prodeje je 50,- Kč za 1 m2 plus
náklady na prodej s tím, že žadatelé uhradí náklady na geometrické oddělení části tohoto
pozemku. Rada města ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města.
Následně bude věc předložena do zastupitelstva města.
- R
 ada města schvaluje žádost o pronájem části pozemku města p. č. 3298 o velikosti cca
300 m2 jako zahrádku. Žádost podal pan M. M., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města
stanovuje cenu 2,- Kč za 1 m2/rok a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pokračování na straně 14
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- R
 ada města schvaluje žádost o změnu nájemní smlouvy na městský byt č. 10 o velikosti 3+1
v ul. Podlesí č. p. 624 v Hodkovicích nad Mohelkou, a to pouze na paní P. S., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

Městská knihovna
Významné dny:

- R
 ada města bere na vědomí rozhodnutí pana Ing. P. Š, bytem Hodkovice nad Mohelkou
o tom, že nemá zájem o koupi pozemků města p. č. 875 a 871/1 ve smyslu rozhodnutí zastupitelstva města č. 14/14. Rada města předkládá věc do zastupitelstva města.

- R
 ada města schvaluje úpravu záloh na elektřinu, topení a vodu pro nájemce ve Zdravotním
středisku v Liberecké ul. č. p. 19 v Hodkovicích nad Mohelkou, pro Českou poštu a pro Telefonicu O2, v souvislosti s vyúčtováním těchto služeb za rok 2013 a ve smyslu podkladů,
předaných vedoucí odboru ekonomiky a správy nemovitostí městského úřadu.
- R
 ada města bere na vědomí zprávu místostarostky paní Khauerové o valné hromadě MAS
Podještědí a tvorbě rozvojové strategie na další programovací období.
- R
 ada města bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hodkovice
nad Mohelkou za rok 2013, provedené kontrolory Krajského úřadu Libereckého kraje. Při
přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Rada města
předává zprávu k projednání do zastupitelstva města.
- R
 ada města schvaluje žádost o finanční dotaci do 20.000.- Kč na opravu hasičské stříkačky
PS12. Žádost podal za SDH Záskalí velitel SDH Záskalí pan Miroslav Pluhař.
- R
 ada města projednala žádost o provedení výměny plynového kotle v ordinaci MUDr. Ferlesové ve zdravotním středisku v domě Liberecká č. p. 19 v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost
podala paní MUDr. Ferlesová. Rada města pověřuje ředitele Technických služeb Hodkovice
kontrolou stávajícího kotle a jeho nastavení a doložením odborného stanoviska k jeho případné výměně.
- R
 ada města bere na vědomí bez připomínek uzavřenou Dohodu o provedení úprav odvodňovacího žlabu, provedeného v ul. Pražská v Hodkovicích nad Mohelkou mezi pozemky p. č. 981
a p. č. 985 z důvodu protipovodňové ochrany. Dohoda byla uzavřena s majitelem dotčeného
pozemku p. č. 981 panem J. H., bytem Hodkovice nad Mohelkou.
- R
 ada města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole podle bodu č. 4
časového harmonogramu kontrolních úkolů, schválených zastupitelstvem města. Rada města
předkládá zprávu do zastupitelstva města.
- R
 ada města schvaluje nabídku na zakreslení prvků veřejného osvětlení do mapy pasportu
komunikací v Hodkovicích nad Mohelkou od pana Jana Zahoříka, bytem Liberec – Vratislavice nad Nisou, IČ 88110311 za cenu 19.500,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
- R
 ada města bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu města za rok 2013. Celkové příjmy
města byly po provedených rozpočtových opatřeních ve výši 45.733 tis. Kč (121,65%) a celkové
výdaje byly ve výši 41.698 tis. Kč (93,68%). Financování rozpočtu nebylo uplatněno, protože
příjmy převyšovaly výdaje. Materiál bude předložen do zastupitelstva města.
Úplné znění usnesení rady města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka

Kalendárium

- R
 ada města schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou paní Šrytrové o vyjádření souhlasu města s přijetím finančního daru od společnosti Monroe Czechia,
s. r. o., se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou, IČ 610 61 620, ve výši 60.000,- Kč.

5. 7.
6. 7.
6. 8.
9. 8.
12. 8.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – Státní svátek
Den upálení mistra Jana Husa – Státní svátek
Světový den boje za zákaz jaderných zbraní – Den Hirošimy
Mezinárodní den původního obyvatelstva
Mezinárodní den mládeže

Dovolená v knihovně
bude od 28. července do 8. srpna 2014.
Kontakt:
telefon: 482 725 796, 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web: www.knihovnahodkovice.webk.cz

Výpůjční doba
pondělí:
středa:
čtvrtek:

9 – 11, 12 – 17 hodin
9 – 11, 12 – 18 hodin
9 – 11, 12 – 15 hodin

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: 370 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz
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90 let od položení základního kamene
nové české školy v Hodkovicích
Před 90 lety, 22. června 1924, byl slavnostně položen základní kámen k nové budově
české menšinové národní školy v Hodkovicích. Tím se začala plnit touha české menšiny
po vlastní budově školy.
Proti původnímu projektu se staví veliká obecná i měšťanská škola. Slavnost zahájil řídící
učitel Kameník, který ve své řeči vzpomenul
všech, kteří se o tuto stavbu zasloužili. Ocenil
také veliké zásluhy poslance Stivína, který se
věci hodkovické školy ujal s velkým zájmem
a přispěl k urychlení stavby, stejně jako řídící
učitel a nyní starosta Košek. Slavnostní řeči
pronesli také školní inspektor Lang (hodkovický rodák), zástupce ÚMŠ učitel Stránský, po-

slanec Stivín a náměstek starosty pan Železný.
Slavnosti se hojně zúčastnili zástupci úřadů, legionáři a různé korporace. Účastníci
oslav pak setrvali dlouho při zábavě v zahradní restauraci.
Nová škola byla slavnostně otevřena
27. září 1925 a vyučování potom začalo
16. listopadu.
František Nejedlo,
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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Oslavy 10 let jízdenky Libnet+ / EuroNeisse Ticket
Turistická jízdenka LIBNET+ letos slaví 10 let a při té příležitosti nabízí
celou řadu bonusových akcí u nás i u našich německých sousedů.

yy V rámci svého jubilea také sjednocuje svůj název na české straně s německou mutací na Euro Nisa Ticket (zkratka ENT) a v roce 2015 už bude
prodávána pouze pod tímto názvem.
yy Jízdenky se vydávají na celý kalendářní den pro cestování ve veřejné dopravě nejen na celém území Libereckého kraje, ale i v německých okresech Bautzen a Görlitz a také na části území Dolnoslezského
vojvodství v Polsku.
yy Jízdenky jsou platné v regionálních autobusech dopravců BusLine, ČSAD
Česká Lípa a ČSAD Liberec, v prostředcích MHD ve městech v Libereckém
kraji a ve všech vlacích na území Libereckého kraje (i v rychlících). Velkým
lákadlem je její platnost na lanové dráze ČD na Ještěd a v Německu na
úzkokolejkách (např. Jonsdrof, Oybin) bez jakéhokoli příplatku.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali Ivo Kolomazníkovi za organizaci fotbalového
utkání Hodkovických pardálů v sobotu 14. června 2014.
Dále děkujeme Radě města Hodkovice n. M. za poskytnutí dotace
z Grantového fondu, KáDéčku, restauraci Na Koupališti, firmě Vaskon s.
r. o., fotbalovému oddílu, rozhodčím a dalším, kteří se podíleli na realizaci
tohoto utkání.
Hodkovičtí pardálové

yy Jízdenky LIBNET+ a LIBNET5+ (od roku 2015 název Euro Nisa Ticket)
se vystavují v papírové podobě a jejich cena je velmi příznivá.
yy Jednodenní výlet z Liberce do Budyšína (Bautzen) pro 5 cestujících s jízdenkou Libnet+ pro všechny tam i zpět Vás tak vyjde na pouhých 320 Kč!
yy V Libereckém kraji je jízdenky možné zakoupit na všech předprodejních
místech IDOL (informační kanceláře dopravců), ale také přímo v regionálních autobusech a u průvodčího ve vlaku (v železničních stanicích
bez obsluhy).
yy Podrobnosti o těchto turistických jízdenkách lze nalézt na www.iidol.cz
a www.zvon.de (i v češtině).
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Znak města Turnova
Hodkovicko, Podještědí, Mnichovohradišťsko a Turnovsko – to jsou regiony, které
spojuje mnoho osudů již z dávné historie. V minulosti spojovala tyto regiony řada
cest, což umožňovalo hlavně rozvoj obchodu a řemesel, ale také vojenských tažení.
Jedna cesta vedla od Prahy přes Starou a Mladou
Boleslav k Bělé pod Bezdězem a dále k Mimoni
a Jablonnému v Podještědí, odtud stoupala přes
Lužické hory až dospěla do Žitavy. Z Mladé Boleslavi odbočovala od této cesty další cesta, vedoucí
kolem hradu Zvířetice k Bakovu, Klášteru Hradiště nad Jizerou a Mnichovu Hradišti. Odtud bylo
možné pokračovat třemi hlavními směry. Nejvýznamnější cesta byla přes Turnov, Hodkovice
nad Mohelkou a Záskalí do Liberce a dál údolím Nisy do Žitavy. Druhá cesta směřovala na
Stráž pod Ralskem a Jablonné. Třetí cesta vedla
z Mnichova Hradiště přímo na sever proti toku
Jizery k Mohelnici. Odtud vedla cesta dál údolím Mohelky a u Libíče opouštěla údolí Mohelky a pokračovala proti toku Ještědky do Světlé
pod Ještědem, dál vedla tato cesta ke Křižanům
a Jablonnému. Cesty vždy dokáží spojit regiony
i historii těchto regiónů. Proto se domnívám,
že nás v Hodkovicích mohou zajímat i příběhy
z těchto regiónů. K napsání tohoto článku mne
vedlo i několik dotazů občanů na podobu znaku
města Turnova. Na některých sportovních tričkách byl totiž použit jiný znak města Turnova,
než ten nyní oficiálně používaný.
Známý heraldik V. R. Widimsky, ve své knize Znaky měst království českého (vydáno ve
Vídni 1864 - kniha je v archívu v Liberci), uvádí
o znaku Turnova následující a to pod číslem 512:
„Turnov je město na levém břehu Jizery. Vznik tohoto místa leží v temnotě, poněvadž již toto stálo
v době prvních českých knížat. Původně se toto
místo jmenovalo Trnová, kteréžto jméno obdrželo od trnů, jsoucích na keřích ve zdejší krajině
ve velkém množství rostoucích. Turnov byl již
v době husitských nepokojů městem, jehož práva
a privilegia byla potvrzena králem Vladislavem
II. (Olomouc dne 1. srpna 1497) a rozmnožena

právem dvou výročních trhů s osmidenním slavením. Kdy a od koho obdržel Turnov svůj městský znak – korunovaného českého stříbrného
lva v červeném štítě – neudává žádná písemná
zpráva. Turnov byl založen okolo roku 1250 při
staré zemské stezce asi Havlem ze Lvova a Jaroslavem z Hruštice. Bylo to v místě nejspíše mezi
panským hrádkem Hrušticí a vsí téhož jména.
Roku 1624 dolehla na lid násilná protireformace,
kterou počali jesuité a roku 1629 zdvihl se lid
k odboji, ale bouře byla krvavě potlačena a i tak
probíhala protireformace několik desetiletí.“
Různí známí heraldici, uvedu namátkou knihu Karla Schwarzenberga - HERALDIKA, (jak
stojí v názvu knihy) čili Přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě, kresbami objasnil a starými vyobrazeními doložil L.P.
1941) vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze,
uvádí na str. 149, že:
„Prvním a nejstarším námětem je znak vrchnosti. Středověká města, jak je známo, žila pod
ochranou nějakého pána: ta, která byla pokládána za svobodná a jejíž měšťané se mohli více
méně blížit šlechtě, stála pod ochranou zeměpána – krále, v říši pak císaře (to ale není případ
Turnova).“
Náměty městského znaku je možno dále rozdělit
do následujících skupin:
- obraz hrazeného města, opevněná budova
- nebeský patron
přírodní nebo umělá zvláštnost pro vzhled
-
města
- vztah k zaměstnání obyvatel
- znamení (erb,znak) představuje nějaký skutečný nebo i vymyšlený příběh (pověst) z minulosti místa (např. Hodkovice nad Mohelkou)
- mluvící znamení
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- znamení neurčitá, záhadná
- znak krále
Zajímalo mne, jako studenta v době studií na
SVVŠ v Turnově, proč má zrovna město Turnov
ve znaku českého lva, když to nikdy nebylo královské město. Dvě, podle mne, velice významné
osobnosti města Turnova se v tomto dostali do
sporu.
Pan Jan Knob, tehdejší ředitel muzea v Turnově naprosto nepřipouštěl jinou možnost podoby erbu než je stávající a používaná a argumentoval pouze tím, že Český ráj nemůže mít jiný
znak než českého lva, doklady na to sice podle
něho nejsou, ale je v muzeu prapor od M. Alše
s tímto vyobrazením, a dále to odmítal komentovat. Souhlasil ale s tím názorem, že by si město
mělo znovu nechat potvrdit podobu svého městského znaku.
Pan Karel Kinský, uznávaný grafik, profesor
kreslení a kronikář města Turnova, podle mne
velice významná osobnost města Turnova, byl
naprosto opačného názoru. Vycházel z pravidel
heraldiky a z toho odvodil následující.
Počátky města Turnova spadají do 13. století a jsou spojeny s předním českým rodem
Markvarticů. První zmínka o Turnovsku je z r.
1238, kdy král Václav I. vydal listinu, na níž je
ověřující podpis Jaroslava z Hruštice, který 1262
působil jako hradní správce v Mladé Boleslavi.
Kolem poloviny 13. st. vzniká poddanské město
Turnov. První zmínka o něm je z r. 1272, kdy
se mezi Markvartici objevuje jméno Jaroslava
z Turnova. Roku 1238 zmíněný Jaroslav z Hruštice získal území pozdějšího Turnova a on nebo
jeho syn Zdeněk vybudovali hrad Valdštejn, po
němž začali užívat rodové jméno. Jaroslavův
bratr Havel si vytvořil své sídlo na Lemberku
poblíž lužických hranic. Jaroslav a Havel kolem
poloviny 13. st. založili na hranici svých panství
město Turnov. Havlův vnuk Havel Ryba postavil
nad pravým břehem Jizery hrad Rohozec. Tím
bylo město rozděleno mezi Lemberky (Rohozec)
a Valdštejny.
Pan Karel Kinský, kterého jsem si moc vážil, měl podle mne pravdu v tom, že znak města
Turnova měl mít znamení své vrchnosti, tedy ne

českého lva, ale lvici. Údajně tato chyba vznikla
nepozorností úředníků, kteří místo lvice napsali
do popisu erbu český lev.
Občanům města Hodkovic může toto povídání připadat jako nicotný problém, ale je to podle mne dobré připomenout.
Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Vyobrazení erbu Turnova podle pana Knoba
(nyní se používá)

Vyobrazení erbu Turnova podle pana Kinského
(toho, který se asi používat správně měl)

20

Kulturní kalendář

21

Kulturní kalendář

Výlet dětí MŠ do Českého ráje
Celodenní výlet dětí Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou do Českého
ráje na hrad Valdštejn a do jeho okolí se konal dne 16. 6. 2014. Zúčastnilo
se ho 81 dětí a 10 zaměstnankyň mateřské školy.

ARTISTÉ, AKROBATÉ,
FAKÍR, MAGIC SHOW,
KLAUN CATTITO
A DALŠÍ…
Cirkusová šou se bude konat
v sobotu 6. září 2014 od 14.00 hodin
v kině v Hodkovicích nad Mohelkou.

VSTUP ZDARMA!!!

Kulturní kalendář
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OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU LBC – JBC

Hodkovický fotbal v tabulkách
po odehraní soutěží – jaro 2014

I. B TŘÍDA VÝCHOD – MUŽI „A“ TÝM
PK

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Pěnčín

26

20

2

4

90: 23

62

(23)

2.

Kr. Studánka 26

19

3

4

79: 30

60

(21)

3.

Ruprechtice

26

16

5

5

70: 28

53

(14)

4.

Rokytnice

26

14

2

10

58: 40

44

(5)

5.

Držkov

26

12

5

9

61: 50

41

(2)

6.

Zásada

26

12

1

13

56: 57

37

(-2)

7.

Ž. Brod B

26

11

4

11

53: 51

37

(-2)

8.

Plavy

26

11

3

12

44: 54

36

(-3)

9.

Rovensko

26

11

1

14

55: 69

34

(-5)

10.

Jeníšovice

26

10

2

14

49: 58

32

(-7)

11.

V. Hamry B

26

8

7

11

51: 60

31

(-8)

12.

Hodkovice

26

10

0

16

39: 68

30

(-9)

13.

Lučany

26

5

3

18

30: 91

18

(-21)

14.

Kokonín

26

3

2

21

44:100

11

(-28)

(Prav)

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Mšeno C

16

10

5

1

54: 30

35

( 11)

2.

Plavy B

16

11

1

4

56: 32

34

( 10)

3.

Nová Ves

16

10

1

5

39: 35

31

( 7)

4.

Janov

16

8

1

7

37: 22

25

( 1)

5.

Radčice

16

7

3

6

28: 31

24

( 0)

6.

Hodkovice B

16

7

1

8

40: 38

22

( -2)

7.

Rádlo

16

3

5

8

31: 47

14

(-10)

8.

Tanvald B

16

3

2

11

26: 42

11

(-13)

9.

Josefův Důl

16

3

1

12

20: 54

10

(-14)

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Stráž n.N.

20

15

1

4

58: 33

46

( 16)

2.

Vratislavice

20

12

5

3

55: 28

41

( 11)

3.

Hlavice

20

12

1

7

66: 50

37

( 7)

4.

Hodkovice

20

12

0

8

63: 44

36

( 6)

5.

Bulovka

20

9

4

7

39: 41

31

( 1)

6.

Bílý Kostel

20

9

2

9

64: 60

29

( -1)

7.

Držkov

20

6

5

9

51: 60

23

( -7)

8.

Nové Město p.Sm.

20

6

2

12

61: 67

20

(-10)

9.

Lučany

20

5

4

11

48: 67

19

(-11)

10.

Mšeno B

20

4

5

11

36: 72

17

(-13)

11.

Jablonné v Pod.

20

4

3

13

28: 47

15

(-15)

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

(Prav)

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

Rk.

Rk.

Ing. Václav Zajíček

OKRESNÍ SOUTĚŽ III.TŘÍDA – MUŽI „B“ TÝM
PK
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Michaela Pešková
M + P stravování
Smržov 64, 463 43 Český Dub

Kulturní kalendář
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Jaroslav Antonín Kellar – malíř a grafik

HODKOVICKÝ

TRIATLON
–

–

19. 7. 2014
 9:00 – 10:00

Prezentace závodníků ve Skalním údolí

 10:00

Výklad trasy, přesun na start

 10:30

Start

 12:30

Vyhlášení výsledků + předání cen

PODROBNÉ INFORMACE NA

www.4brace.webnode.cz
PŘIHLÁŠKY- petr.vales1@seznam.cz

Akce byla podpořena Grantovým programem Města Hodkovice nad Mohelkou.

Pan Jaroslav Antonín Kellar se narodil v únoru 1924 ve fotografické rodině Antonína
a Marie Kellarových v Hodkovicích nad Mohelkou. Zde měl Antonín Kellar
fotografický závod. Roku 1930 se manželé Kellarovi přestěhovali do nového domu
s fotoateliérem v Čáslavi, kde žili se dvěma dětmi, Jaroslavem a Oluší.
Syn Jaroslav Antonín, po
absolvování čáslavského
gymnázia, se ve válečných letech doma vyučil
fotografem. V období let
1945 – 1948 studoval
na Státní grafické škole v Praze u prof. Karla
Müllera. Po absolvování školy byl celý život
zaměstnán v Pardubicích jako výtvarník propagace. V roce 1950
se oženil s Jaroslavou a s ní a dvěma syny,
Jaroslavem a Danielem, bydlel v domě svých
rodičů v Čáslavi. V Pardubicích, kam denně
dojížděl do zaměstnání, se mu podařilo sehnat jakýsi provizorní ateliér. Domů do Čáslavi potom jezdil na víkendy. V závěru svého
života častěji pobýval na své chalupě ve Vlastibořicích u Turnova. V roce 1981 byl postižen
infarktem a dále již nemohl aktivně pracovat.
Postupně se zotavoval a ve svém ateliéru na
chalupě také tvořil. Nalézal zde klid a pohodu na malování. Pan Jaroslav Antonín Kellar
zemřel v Čáslavi v srpnu 1988 náhle, stižen
dalším rozsáhlým infarktem. Pochován je
v Čáslavi.
Kromě malování měl J. A. Kellar mnoho
dalších zájmů. Rád poslouchal vážnou hudbu
a také sám docela dobře hrál na housle a klavír. Jeho zálibou bylo fotografování. Přírodu
i zajímavou architekturu zachytil v mnoha
fotografiích a na barevných diapozitivech.
Na svojí zahrádce měl vysázenu řadu květin,
keřů, konifer a stromů. Jeho chloubou byla
skalka s rozličnými botanickými druhy rostlin, jejichž makrosnímky květů fotografoval
na barevné diapozitivy. Přírodu velmi milo-

val, byla mu věčnou inspirací v jeho tvorbě.
Nespočet kilometrů prochodil pěšky, se svým
nerozlučným skicářem, ve svém rodném kraji
kolem Hodkovic s celým širokým okolím Podještědí a Českého ráje. Také si zamiloval Šumavu, kam jezdil na dovolenou a také Čáslavsko s okolím Železných hor.
Psal i poezii a drobnou prózu, to když
chtěl vyjádřit něco, co nešlo vyjádřit obrazem. Jeho koníčkem byly i starožitnosti, jimiž
se obklopoval jako věcmi, které mají svůj půvab a minulost.
J. A. Kellar byl členem Českého fondu výtvarných umělců. Zúčastňoval se života východočeské pobočky SČSVU. Na Pardubicku
měl do r. 1980 asi 20 samostatných výstav,
nebo ve dvojici. Několik výstav měl i v Čáslavi a své grafiky vystavoval jako host Hollara
v Praze. Po roce 1981, kdy prodělal infarkt,
pobýval převážně na chalupě ve Vlastibořicích. Zde ještě stihl namalovat řadu svých
nejlepších obrazů. V severních Čechách měl
několik výstav (Turnov, Hodkovice nad Mohelkou, Lomnice nad Popelkou, Železný Brod).
Po smrti J. A. Kellara v r. 1988 bylo několik
jeho obrazů vystaveno společně s díly dalších
umělců na výstavách v Čáslavi.
J. A. Kellar nebyl malířem krajinných
pohledů a nálad. Reálný motiv, který čerpal
převážně z přírody, mu byl východiskem, odrazovým můstkem k básnickému přetvoření
námětu, nebo základem k vyslovení nějaké
psychologické myšlenky. Jak sám říkal, aby
obraz nebyl pouhou dekorací stěny, ale spíše
výzvou k přemýšlení. Od náčrtu v přírodě
ke konečné podobě obrazu to byl zdlouhavý
Pokračování na straně 26

proces usilovného přemýšlení. Na obrazech
vytvářel svůj vlastní osobitý svět s určitým
sdělením. Miloval stromy a také je hodně maloval. Strom mu byl symbolem člověka a jeho
problémů. Protože měl tak rád přírodu, bolelo
ho to špatné, co se v ní děje. Proto se v jeho
poslední tvorbě objevovaly obrazy s námětem
vztahujícím se k ekologii krajiny a k životnímu prostředí.
V tvorbě z dřívějších let se J. A. Kellar věnoval z větší části grafice, což bylo podmíněno
i časovými a prostorovými možnostmi. V grafice vytvořil řadu černobílých a barevných linorytů a také celé cykly jako např. Skutečské
lomy, Filipovský park, Čáslav, Krásy naší vlasti, Strašidla a strašidýlka (strašidla nové doby
jako alkohol, drogy, rakovina...), Starořecká
mytologie (tu ztvárnil i na obrazech), stromy, skály a další motivy. Obrazy J. A. Kellara
prošly postupně vývojem k velice osobitému
stylu. Charakteristickou je Kellarova výrazně
černá kontura. Obrazy jsou většinou označeny jako kombinované techniky. To proto, že je
na nich použito různých druhů barev (latex,
tempera, olejové barvy a až syntetické materiály) a různých způsobů užití (od klasického
malování štětcem a špachtlí až k nanášení
tampónem, od barevné, silně plastické struktury až ke způsobům odvozených z grafiky).
Škoda, že Kellarovo osobité dílo není dostatečně známo široké veřejnosti. Doba, ve
které J. A. Kellar žil a tvořil, moc nepřála
jeho umění a způsobu jeho výtvarného pojetí. Byla mu vytýkána nesrozumitelnost jeho
výtvarného projevu a dokonce se našlo pár

Kulturní kalendář
hlasů radících mu, aby se nejprve naučil pořádně malovat. Tomu se on jen pousmál, protože malovat obrázky jako fotografie už uměl
jako chlapec. Jenže on chtěl od obrazu daleko
víc. Ale na druhou stranu ho tyto a podobné názory svazovaly a otravovaly mu život.
Nemohl svobodně vystavovat, kde chtěl a co
chtěl. Je i pravda, jak se říká, neuměl v tom
správně chodit. Z toho všeho potom pramenila i jeho zatrpklost a deprese, vedoucí až
k infarktu. Umění zasvětil vlastně celý svůj
život a dalo by se říci, že mu obětoval i kus
svého rodinného života. Kéž alespoň to, co
zbylo z jeho díla, má odezvu u jeho blízkých
a potěší i další generace.
Je až příznačné, že Kellarova poslední novoročenka s přáním do nového roku 1988 je
vlastně jeho odkazem a přáním do budoucna
lidem i přírodě: „Stromům nekyselý déšť a lidem nekyselý, šťastný úsměv do roku 1988“.
Nezbývá než si přát, aby se naplnilo přání
pana Kellara a mezi lidmi se objevil jen šťastný úsměv.
Ještě ke jménu Antonín. To měl pan Kellar
jako křestní jméno po svém tatínkovi a používal jej za svým vlastním jménem. Tedy Jaroslav
Antonín Kellar. Toto jméno používal i jako své
umělecké (signování svých děl apod.).
Velice děkuji panu Jaroslavu Kellarovi
za poskytnutí životopisných údajů a ukázek
z tvorby svého dědečka a otce. Přiblížil nám
tak život a dílo umělců spjatých s Hodkovicemi a okolím.
Na snímcích je J. A. Kellar a několik ukázek z jeho díla.
František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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J. A. Kellar

Výlet dětí MŠ do Českého ráje
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