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 Jubilanti  
v září 2014

Hana Kovářová

Marie Filipová

Josef Starý

Slávek Marek

Úvodní slovo  
redakční rady

Vážení čtenáři,
velice mě těší, že se po prázdninách opět 
setkáváme nad Kulturním kalendářem. 
Největším lákadlem zářijového čísla bude 
pravděpodobně pozvánka na Hodkovické 
slavnosti, které se budou konat 20. 9. na 
náměstí T. G. Masaryka. Jako každoročně 
je připravený bohatý kulturní program, 
prodejní stánky a občerstvení. I letos 
si na své přijdou nejen děti, ale i rodiče 
a prarodiče. Doufám a těším se, že se 
u zábavného programu potkáme. 

Krásné barevné září.
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 Měsíčník – počet výtisků: 350 kusů. Cena: 5 Kč. Redakce: Naďa Burianová. 

Uzávěrka je dvacátého dne předcházejícího měsíce. Registrační číslo MKČRE 11797. Sazba: Tomáš Žižka. Foto obálka: 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.

Přivítány budou tyto děti:
David Daněk, Lenka Várková, Eliška Beldová, Mia Nováková, Marie Hanušová,  
Karla Vančová, Štěpán Kužel, Eliška Horáčková.

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 5. 9. 2014 od 10.00 hodin se 
uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
vítání občánků našeho města.

Slavnostní vítání občánků
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Povinná vakcinace proti vzteklině
Hodkovice nad Mohelkou – úterý 16. 9. 2014 

Hodkovice – odbočka do Skalního údolí 15.00 – 15.10 hod.

Dolení Záskalí – autobusová zastávka 15.15 – 15.30 hod.

Hodkovice – křižovatka pod kinem 15.40 – 16.00 hod.

Hodkovice – Pelíkovická ul. 16.10 – 16.20 hod.

Jílové – na návsi 16.30 – 16.50 hod.

Hodkovice – Mánesova (parkoviště DPS) 17.00 – 17.20 hod.

Cena:
vzteklina –> 80 Kč 

vícekombinační vakcína –>  280 Kč

Náhradní termín: 
středa 24. 9. 2014  

u p. Jaroslava Honců (tel. 724 234 335), Česká 
ul. 148, Hodkovice nad Mohelkou

Uzavírka silnice
Dne 27. 9. 2014 bude od 8.00 do 17.00 uzavřena silnice č. 27814 z Hodkovic nad Mohelkou 
do Záskalí z důvodu konání automobilových závodů do vrchu Krušnohorský pohár.

Děkujeme za pochopení

Poplatek za komunální odpad
Upozorňujeme občany, že poplatek za komunální odpad na druhé pololetí roku 2014 

musí být uhrazen do 30. září 2014!!!

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Básníku, který se volně světem touláš,

dobyvateli krásných dívčích očí a exotických jmen,

sejmi má pouta a do světa mne vem.

Do zemí moří, oceánů a palem,

já však ze všech světa končin se vždycky budu vracet sem.

Zde je mé moře, vlní se v zeleni trávy, bouří v osení.

Kolik bitev zde bylo dobojováno.

A kolik zde zašlo slávy.

Zde jsou mé přístavy i místa troskotání.

Odevšad vracím se i navždy sem.

Zde jsou mé kořeny.

A naše rodná, krásná zem.
M. Polívková, srpen 2014

Báseň pro měsíc září

Foto-soutěž: téma od 25. 8. do 5. 9. 2014

VOLNÁ RUKA FOTOGRAFA 
 6. – 7. 9. 2014 ukončení soutěže na facebooku

 13. 9. 2014 14.00 – 18.00 1. výstava v ZŠ Hodkovice

 20. 9. 2014 12.00 – 16.00 2. výstava obřadní síň radnice

 21. 9. 2014  od 14 hodin slavnostní vyhlášení v obřadní síni radnice, 
dražba fotografií

Informace, otázky a odpovědi:
E-mail: soutezdivej@seznam.cz nebo www.facebook.com/HnM-Divej-se-kolem-sebe

Fotosoutěž „Dívej se kolem sebe“
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Sdružení rodáků a  
přátel  Hodkovic

pořádá již tradiční 

Stezku  
za HISTORIÍ Hodkovic

v sobotu dne 13. 9. 2014
Start je u Základní školy T. G. Masaryka  

v Hodkovicích nad Mohelkou od 09:00 – 10:00 hodin.

Za symbolický startovací poplatek 20 Kč (děti do 15-ti let 10 Kč a nejmladší zdarma) 
projdete stezku cca 3 km dlouhou, plnou tajemné historie a povídání o zajímavých pa-
mětihodnostech v našem městě. Na konci (ve „Skalním údolí“) dostane každý účastník 
buřtíka a pivo (limo) zdarma.

!!!  pro děti bude připravena Bunjetrampolína a jiné atrakce !!!

U občerstvení nám den (od cca 11:00 – dle přání) zpříjemní hudba „DIAMANT“  
– hudební duo Petra Škody se svým bohatým repertoárem.

Pozdní odpoledne a večer zpříjemní u táboráku kytara.

Mladí, staří, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové i děti (možno i s kočárky), všichni jste srdečně zváni 
na opravdu nenáročnou procházku a taneček. Krása a malebnost „Skalního údolí“ podbarvená příjemnou 
atmosférou hudby a vůně přírody by neměla nechat doma sedět ani Vás, kteří si na stezku netroufáte. 
Každého rádi přivítáme. Na kratší či delší posezení zajištěno občerstvení.

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic     

P O Z V Á N KA 
P O Z V Á N KA 
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AKTUÁLNÍ

PROGRAM AKCÍ

WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

Vstupenky v síti Ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007

LIBERECKÉ VŠEHO TRHY

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

13. a 27. 9.
6.00-11.00

SPORT LIVE 2014

Veletrh nabídne všem návštěvníkům prezentaci sportovních 
klubů, oddílů, fi rem a bohatý doprovodný program.

6. 9.
10.00

CHAMPIONS LEAGUE

Během září odehrají Bílí Tygři další zápasy Evropské ligy, kdy 
budou hostit týmy HC Košice a Kölner Haie. 

4. a 24. 8.
17.30

EXTREME CUP 2014

Závody RC modelů aut se Vám představí každý měsíc na nově 
postavěné dráze na centrálním parkovišti u Tipsport areny.

28. 9.
9.30

VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND

Vynikající zpěvák a charismatický herec Vojtěch Dyk vystoupí 
za doprovodu skvělého orchestru v liberecké Tipsport areně.

8. 10.
19.30
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Český rozhlas Sever

Denně pro vás chystáme aktuální zprávy z Libereckého kraje, od ranních 5. hodin 
se starají o mluvené slovo moderátoři Tomáš Beneš a Honza Žíla, přinášíme vám 
po ránu čerstvé zprávy každých 30 minut. Po půl osmé se můžete zapojit do 
naší pravidelné soutěže. V září hrajeme o dalekohledy. Po čtvrt na devět voláme 
zajímavým lidem – zpěvákům, hercům, různým organizátorům nevšedních akcí 
ze severu Čech. Krom toho nabízíme filmové kalendárium křestních jmen, vždy 
v 6:10 a v 7:25. Nalaďte si zpravodajské informační rádio, které vysílá denně na 
frekvenci  91,3 FM, nebo 102,3 FM.

Odpolední vysílání „Pohodové odpoledne z Liberce“ má od září novinky, vysíláme 
nový seriál „Liberecký kraj od A do Z“, města, obce z našeho kraje, zajímavosti 
a novinky, které přiblíží redaktorka Jaroslava Mannová. Začínáme vždy od 14 do 
16 hod., celé dvě hodiny reportáže a pozvánky z Kraje pod Ještědem. 

Oblíbené písničky na přání moderuje Míra Tartárek a  vysíláme je od 12 do  
13 hod., také od 17 do 18 hodin. Zavolejte si o vaši písničku a pozdravte své 
známé po éteru.

Na slyšenou na vlnách ČRo Sever.

Přijďte zvolit vstřícného zaměstnavatele Libereckého kraje.

Firmy, které kromě zisku sledují i  zájmy svých zaměstnanců a  zaměstnankyň, 
poměří své kvality letos už popáté. Chcete spolurozhodnout o vítězi nebo prostě 
jen načerpat inspiraci? Přijďte na veřejnou volbu Vstřícného zaměstnavatele 
2014, kde se všechny nominované regionální firmy osobně představí. 

Volba proběhne 24. 9. 2014 od 13:00 v  Krajské vědecké knihovně Liberec. 
Soutěž pořádá Centrum Kašpar se záštitou libereckého Úřadu práce. 

Více na: www.centrum-kaspar.cz a www.vstricny-zamestnavatel.cz.

Občané našeho města výrazně přispěli 
k ochraně životního prostředí

Občané města Hodkovice nad Mohelkou již několik let zodpovědně třídí papír, 
plasty, sklo, textil, elektroodpad, pračky a ledničky. Nyní můžeme přesně vy-
číslit kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky 
recyklaci ušetřili.

V loňském roce bylo občany města vytříděno 142 televizí, 58 monitorů, 877 kg drob-
ných elektrozařízení, 244 ledniček a praček a dále 143,329 tun ostatního tříděného 
odpadu (papír, plast, sklo, nápojový karton). Toto množství dle propočtů firem ASE-
KOL s.r.o. a EKO-KOM a.s. které realizaci zpětného odběru a recyklaci vysloužilých 
spotřebičů pro město Hodkovice nad Mohelkou zajišťují, představuje celkovou úsporu 
1116,60 MWh elektřiny, 2,097 m3 ropy, 237,87 m3 vody, 2,39 tun primárních surovin 
a snížení emise skleníkových plynů o 166,043 tun CO2 ekvivalentu, (viz Cerfifikát 
k Environmentálnímu vyúčtování a Osvědčení o úspoře emisí).

s vámi a o vás
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Městský úřad informuje

Informace ze 3. zasedání zastupitelstva města 25. 6. 2014
-  Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet hospodaření Města Hodkovice nad Mohelkou za 

rok 2013 podle předloženého materiálu a závěrečné zprávy auditu bez výhrad. 

-  Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad roční účetní závěrku města za rok 2013. Podkla-
dy odpovídají ročním inventurám a ročním výkazům předávaným na Krajský úřad Libe-
reckého kraje. Celkové příjmy města byly po provedených rozpočtových opatřeních ve výši 
45.733.076,03,- Kč (121,65%) a celkové výdaje byly ve výši 41.698.340,93,- Kč (93,68%). Výsledek 
hospodaření města byl 4.034.735,10 Kč. Financování rozpočtu nebylo uplatněno, protože pří-
jmy převyšovaly výdaje.

-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled města na roky 2015 až 2018 podle předlože-
ného materiálu bez připomínek.

-  Zastupitelstvo města vzalo 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.

-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2014. Příjmy v rozpočtové změně jsou 
2.957.661,73 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 2.957.661,73 Kč a změna financování v rozpoč-
tové změně je 0,- Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 38.957.661,73 Kč, výdaje po roz-
počtové změně budou 42.792.661,73 Kč a financování po rozpočtové změně bude beze změny 
3.835.000,- Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města zrušilo část b) usnesení č. 14/14 ze dne 7.05.2014 a přijalo novu část 
b) tohoto usnesení v tomto znění: 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 

manželům Vojtíškovým, bytem Chodská 777/6, 460 07 Liberec III za cenu 800,- Kč za 1 m2 plus 
náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schválilo  žádost o koupi části pozemku města p.č. 404 (ostatní plocha) 
o výměře 37 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali manželé Romana a Michal Tro-
janovi, bytem Pražská č.p. 187, Hodkovice nad Mohelkou za cenu 10,- Kč za 1 m2 plus náklady 
spojené s prodejem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schválilo 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 Karel Kuchta, bytem 
Koněvova č.p. 127, Hodkovice nad Mohelkou za cenu 10,- Kč za 1 m2 plus náklady spojené 
s prodejem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o směnu pozemků. Žadatelé paní Jiřina Klaudyová a pan 
Jiří Bobek, oba bytem Záskalí 40, Hodkovice nad Mohelkou, navrhují směnit pozemek p.č. 48/2 
(ostatní plocha) o výměře 78 m2 v k.ú. Záskalí, který je v jejich vlastnictví, za pozemek města 
p.č. 215/2 (ostatní plocha) o výměře 90 m2 v k.ú. Záskalí. Směna pozemků se navrhuje jako 
bezúplatná.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o směnu pozemků. Žadatelem je společnost Monroe Cze-
chia 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.

-  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej bytu č. 4 v domě v Liberecké ul. č.p. 6 v Hod-
kovicích nad Mohelkou. Žádost podal pan David Hanus, bytem Liberecká č.p. 6, Hodkovice nad 
Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva města pro 
příští volební období 2014 – 2018 na 15 členů.

-  Zastupitelstvo města schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o stanovení ve-
řejně přístupných míst, na kterých je zakázáno provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her ve znění podle předloženého návrhu. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

-  Zastupitelstvo města projednalo informaci starosty města o přípravě výstavby nové víceúče-
lové sportovní haly v Hodkovicích nad Mohelkou. Zastupitelstvo města schvaluje dopracová-
ní prováděcí projektové dokumentace na stavbu této haly za cenu 321.000,- Kč a na základě 
této dokumentace souhlasí s provedením výběrového řízení na dodavatele stavby za cenu cca 
80.000,- Kč. Vysoutěžená cena bude předaná jako podklad k podání žádosti o dotaci na Mini-
sterstvo školství ČR. Pokud nebude žádosti vyhověno, bude od výstavby uvedené haly ustou-
peno.

-  Zastupitelstvo města projednalo žádost společnosti Monroe Czechia s.r.o. se sídlem Rychnov-
ská 383, Hodkovice nad Mohelkou, IČ 61061620, o změnu územního plánu sídelního útvaru 
Hodkovice nad Mohelkou z důvodu plánované výstavby jednotné centrální expediční budovy 
v souvislosti s dlouhodobým záměrem zvýšení výroby a s tím spojených interních přesunů 
výroby v areálu společnosti. Změna se bude týkat pozemků ve vlastnictví města p. č. 1354 
a 1926, pozemků ve vlastnictví Monroe Czechia s.r.o. p. č. 1930 a 1931 a pozemků ve vlast-
nictví Sportovního klubu Hodkovice se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou p. č. 1677 – část 
pozemku podle nákresu o velikosti cca 1 500m2 a p. č. 1679/1 – část pozemku podle nákresu 
o velikosti cca 360 m2.  Zastupitelstvo města schvaluje provedení 6. Změny územního plánu 
sídelního útvaru Hodkovice nad Mohelkou za podmínky, že společnost Monroe Czechia s.r.o. 
Hodkovice nad Mohelkou uhradí celkové náklady na zpracování této změny územního plánu. 
Zastupitelstvo města v této souvislosti schvaluje jako pořizovatele 6. změny územního plá-
nu města Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, zpracovatele pana Ing. arch. 
Miloslava Štěpánka, bytem Leknínova 1063, Liberec, IČ 12794229 a stanovuje pana Zbyňka 
Dostrašila ve smyslu stavebního zákona jako určeného zastupitele.

-  Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou v územní působnosti Místní akční skupiny 
Podještědí z.s. se sídlem v Proseči pod Ještědem schválilo zařazení svého území do územní 
působnosti SCLLD MAS Podještědí, z.s.

-  Zastupitelstvo města schválilo  návrh úpravy jednacího řádu zastupitelstva města podle před-
loženého materiálu. 

Pokračování na straně 14
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Informace ze 12. zasedání rady města 2. 7. 2014
-  Rada města projednala žádost o zřízení služebnosti (věcného břemene) k pozemku města p.č 

215/1 (ostatní plocha) o výměře 801 m2 v k.ú. Záskalí. Žádost podali manželé Lenka a Jiří Přibylo-
vi, bytem Záskalí č.e. 33, Hodkovice nad Mohelkou. Rada města souhlasí se zřízením služebnosti 
stezky a cesty k pozemku města p.č. 215/1 pro jízdu a chůzi mezi pozemky p.č. 220 a pozemkem 
p.č. 221 s tím, že náklady se zřízením věcného břemene budou hradit žadatelé. Věc bude předlo-
žena k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města neschválila žádost o pronájem části pozemků města p.č. 215/2 (ostatní plocha) a po-
zemku p.č. 215/3 (ostatní plocha) v k.ú. Záskalí. Žádost podali manželé Lenka a Jiří Přibylovi, 
bytem Záskalí č.e. 33, Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města neschválila žádost o pronájem částí pozemku města p.č. 76 (ostatní plocha) v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan Petr Oplt, bytem Zahradní č.p. 64, Hodkovice nad 
Mohelkou.

-  Rada města schválila návrh dodatku k nájemní smlouvě se společností Demokov OK s.r.o. se síd-
lem v Praze, IČ 24759708. Dodatek se týká rozšíření činnosti této společnosti v rámci provozování 
kovošrotu na provozovně v Hodkovicích nad Mohelkou.

-  Rada města schválila návrh Smlouvy o právu provést stavbu. Smlouvu zaslala společnost Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem v Praze, IČ 70994234. Smlouva se týká 
realizace odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov – Liberec. Stavbou budou dotčeny 
pozemky p.č. 2775 a p.č. 3078 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města projednala hodnocení činnosti společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou s.r.o. za 
uplynulý rok 2013 a při této příležitosti schválila v souladu se stanoviskem valné hromady této 
společnosti vyplacení roční odměny pro jednatele společnosti TEPLO Hodkovice n. M. s.r.o. za rok 
2013 a schvaluje jeho roční prémiové ukazatele pro rok 2014.

-  Rada města projednala nabídku Statutárního města Liberec na účast města při účasti na náku-
pu silové elektřiny a zemního plynu prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. 
Rada města rozhodla tuto nabídku nevyužít.

-  Rada města projednala žádost o prodloužení hodiny nočního klidu pro kulturní akci sdružení 
ABT Česana Rohozec o.s. se sídlem v Turnově, IČ 22751173 pořádanou dne 6.09.2014 od 15,00 
hod. do 7.09.2014 do 2,00 hod. Rada města s pořádáním akce souhlasí, ale nepovoluje prodlou-
žení hodiny nočního klidu. Rada města požaduje akci řádně ohlásit majitelům okolních nemovi-
tostí a hudební produkci dne 6.09.2014 ve 22,00 hod. ukončit.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o vynaložených nákladech na opravy a investice v re-
stauraci Na koupališti v Hodkovicích nad Mohelkou za období od 1. ledna 2012. Informaci podala 
paní Šárka Kadavá.

-  Rada města schválila směrnici města Tvorba a řízení rozpočtu a účetnictví Města Hodkovice 
nad Mohelkou včetně příloh ve znění úprav podle požadavků rady města. Účinnost směrnice je 
od 1. července 2014.

-  Rada města rozhodla o vypsání konkurzního řízení na ředitelku mateřské školy a schválila ná-
vrh výzvy na konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy v Hodkovi-
cích nad Mohelkou podle předloženého návrhu. Rada města ukládá tajemníkovi zveřejnit výzvu 
na úřední desce města, poslat ji Úřadu práce v Liberci, zajistit zveřejnění informace v místním 
tisku a zajistit potřebné členy výběrové komise v souladu s vyhláškou MŠMT.

-  Rada města souhlasila s žádostí o stavbu kůlny na nářadí o velikosti do 25 m2 na pozemku měs-
ta p.č. 3298 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan Jaroslav Urban, bytem Rychnovská 
č.p. 391, Hodkovice nad Mohelkou. Stavba musí být bez základů a umístěna max. 2 m od hranice 
tohoto pozemku. Žadatel předá městu situační nákres umístění a vzhledu výše uvedené stavby.

-  Rada města souhlasila s žádostí o stavbu zahradního domku bez pevných základů na nářadí 
o velikosti do 25 m2 na pozemku města p.č. 3298 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal 
pan Milan Dědek, bytem Rychnovská č.p. 391, Hodkovice nad Mohelkou. Stavba musí být bez 
základů a umístěna max. 2 m od hranice tohoto pozemku. Žadatel předá městu situační nákres 
umístění a vzhledu výše uvedené stavby.

-  Rada města neschválila žádost o pronájem části pozemku p.č. 3298 jako zahrádku po bývalém 
nájemníkovi panu Karlu Vyskočilovi. Žádost podala paní Tereza Valentová, bytem Skelná 55, 
Jablonec nad Nisou.

-  Rada města vzala na vědomí  bez připomínek sdělení o uzavření Mateřské školy v Hodkovicích 
nad Mohelkou v době letních prázdnin, a to v době od 7.07.2014 do 10.08.2014. 

-  Rada města schválila návrh vedoucí OEaSM fakturovat nájemné společnosti ČEZ Energo s.r.o. na 
základě uzavřené nájemní smlouvy pouze za rok 2014. Předchozí období s ohledem na dokončo-
vací práce při instalaci KGJ a probíhajícím převodem majetku mezi městem a společností TEPLO 
Hodkovice n. M. s.r.o. se nájemné nevyúčtuje.

-  Rada města schválila zajistit zpracování znaleckých posudků na pozemky pro účely daňového 
přiznání v rámci směnné smlouvy podle usnesení zastupitelstva města č. 5/14 ze dne 26.02.2014, 
směnné smlouvy podle usnesení zastupitelstva města č. 24/14 ze dne 25.06.2014 a směnné 
smlouvy podle usnesení zastupitelstva města č. 25/14 ze dne 25.06.2014. 

-  Rada města schválila doplnění pracovní komise pro vytvoření Plánu obnovy majetku města ve 
smyslu usnesení rady města č. 70/14 ze dne 2.04.2014 o pana Petra Hanuse.

-  Rada města schválila účast města a Technických služeb Hodkovice v připravované elektronic-
ké aukci na dodávky elektřiny a plynu, pořádané společností eCentre a.s. se sídlem v Praze, IČ 
27149862.

-  Rada města schválila návrh místostarostky na dopracování jednotlivých stanovišť s reproduk-
tory po městě společností MOPOS Communications a.s. se sídlem v Pardubicích, IČ 26222396 
tak, aby byl zajištěn lepší a optimálnější poslech městského rozhlasu ve všech částech města. 
Dohodnutá cena za dílo je 47.161,- Kč včetně DPH.

Úplné znění usnesení rady města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka

ZATEPLENÍ MŠ HODKOVICE 
Město Hodkovice nad Mohelkou je úspěšným žadatelem o dotaci na zateplení MŠ. Poskytova-
tel dotace je Ministerstvo životního prostředí, celkové výdaje projektu jsou 7.707.725 Kč, při-
dělená dotace je ve výši 5.520.000 Kč. Termín realizace je do 31. 8. 2015. V této chvíli probíhá 
příprava prováděcí projektové dokumentace a výběr zadavatele zjednodušeného podlimitního 

řízení na dodavatele stavby. 
Markéta Khauerová – místostarostka města
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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 – 180 Kč/ks.

Prodeje se uskuteční v sobotu 13. září a 11. října 2014 v 17.20 hod.
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

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

Případné bližší informace: Po – Pá: 9.00 – 16.00 hod., 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.
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39 .ročník  Lesního běhu 
 

Faistauerův memoriál 
 

Hodkovice nad Mohelkou      Skalní údolí     So 4. října 2014 
 
Pořádá:    SK Hodkovice n. Moh. - oddíl lyžování 
 
Start:                kategorie mládeže v 9.30 hod.  
                            kategorie muži v 11.00 hod. 
 

Prezentace:          na místě od 9.00 hod průběžně 
 
Startovné:         dospělé kategorie           40 Kč 
                        dorost                             20 Kč 
                         žactvo 5. - 8. kat.            10 Kč 
 
Ředitel závodu:  POKORNÝ Pavel 
Prezentace:  KONEJL Stanislav 
Velitel trati:           BRADÁČ  Bohumil 
Hlavní rozhodčí:   FIALA  Jaroslav   
 

Závodí se podle pravidel lyžování o hodnotné ceny! 
 
Závodní kategorie                                  roč. narození                délka trati 
 

1 a 2. Předžákyně a předžáci  2008 - 2007               150 m 
3 a 4. Žákyně a žáci nejmladší              2006 - 2005                  300 m 
5 a 6. Žákyně a žáci mladší                  2004 - 2003              750 m 
7   Žákyně starší                                    2002 - 2001               1000 m 
8   Žáci starší                                         2002 - 2001               1500 m 
9   Dorostenky mladší                 2000 - 1999            1500 m 
10 Dorostenci mladší                             2000 - 1999              2800 m 
11 Dorostenky starší                              1998 - 1997                2800 m 
12 Ženy                                                1996 a starší              2800 m 
13 Dorostenci starší                              1998 - 1997                   3600 m 
14 Muži veteráni                     5. 10. 1974 a starší            7200 m 
15 Muži hlavní závod                            1996 – 4. 10. 1974                    7200 m  
  

www.burin.unas.cz 
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Pravidelný provoz oddílu SPV  
od září 2014

Pondělí:
16.30 –17.30  trampolínky s  Pavlou tel. 733 167 934 - náhrada za cvičení rodiče 

a děti – určeno pro dospívající mládež

17.30 – 18.30  žactvo – první cvičení - 8. 9. 2014 v prostorách kulturního domu, info 
na Vítová tel. 605 408 474

18.00 –19.00 step aerobic Katka Francová tel. 725 275 809 

Úterý:
18.30 – 19.30 trampolínky Katka Rozkovcová tel. 606 654 315
19.30 –20.30 – // -

Středa:
19.00 – 20.00 pilates. kalanetika a nově power joga – nový cvičitel

Čtvrtek:
18.00 – 19.00 T–bow – NOVĚ!!!

Pátek:
19.00 – 19.00 trampolínky 
19.00 – 20.00 - // -

Všechna cvičení se konají v prostorách kulturního domu a Motýlku.

T-BOW

 ª Každý čtvrtek od 18 do 19 hodin. 

 ª Začínáme 11. září od 18 – 19 hodin 
v RK Motýlek (Kulturní dům Hod-
kovice nad Mohelkou 1. patro).

 ª Cena: 60 Kč.

 ª Počet míst je omezen !!!

 ª Předem nutná rezervace na tel.   
724 275 809.      

Lekce trvá 60 minut. V první části je 
aerobní trénink, druhá část lekce je 
zaměřena na posilování všech svalových 
skupin. Vše za využití desky T-Bow.

Těší se na Vás lektorka Kačka Francová                 

POZVÁNKA NA NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ 
přebor Libereckého kraje 

 
Datum  1. 9. 2014 - pondělí 
 
Začátek  16.30 hod 
 
Hosté  LUČANY 
 
Domácí      SK HODKOVICE n/M 
 

Místo  Antukové kurty na kluzišti 
!!! během zápasu prodej opékaných buřtů !!! 
 

POZVÁNKA NA NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ 
přebor Libereckého kraje 

 
Datum  5. 9.  2014 - pátek 
 
Začátek  16.30 hod 
 
Hosté  OSTAŠOV ,,A“ 
 
Domácí      SK HODKOVICE n/M 
 

Místo  Antukové kurty na kluzišti 
!!! během zápasu prodej opékaných buřtů !!! 
 

POZVÁNKA NA NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ 
přebor Libereckého kraje 

 
Datum  5. 9.  2014 - pátek 
 
Začátek  16.30 hod 
 
Hosté  OSTAŠOV ,,A“ 
 
Domácí      SK HODKOVICE n/M 
 

Místo  Antukové kurty na kluzišti 
!!! během zápasu prodej opékaných buřtů !!! 
 

Nohejbalová 
utkání

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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Významné osobnosti:
25. 9. Ondřej Sekora, autor knih pro děti a ilustrátor (115. výr. nar.)

27. 9. Josef Škvorecký, prozaik a překladatel (90. výr. nar.)

30. 9. Karek Misař, prozaik a publicista (80. výr. nar.)

Významné dny:
23. 9. První podzimní den

28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

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

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: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

Dovolená v knihovně  
knihovna bude ve dnech 11. – 19. září zavřená  

z důvodu čerpání dovolené

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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DROGERIE,  BARVY - LAKY  Náměstí T. G. M. 212, Hodkovice n/M

10 x 15

15 x 20
13 x 18 S BÍLÝM OKRAJEM

FOTO PŘÁNÍ

FOTO 
KOLÁŽ VÍCEDÍLNÁ FOTOFOTOSETY

+ VYHOTOVENÍ FOTOZAKÁZEK: 
FOTOKALENDÁŘE, FOTO VELKÝCH ROZMĚRŮ, FOTO NA PLÁTNO, FOTO-

DÁRKY, VYVOLÁNÍ FOTONEGATIVU, FOTOKNIHA, PŘENOS DOMÁCÍHO VIDEA 
NA DVD A DALŠÍ...

Kamení na trati
Na železniční trati mezi Hodkovicemi a Rychnovem došlo v minulosti k několika mi-
mořádným událostem. Kronika se zmiňuje např. o velikém zavalení trati kamením
ze skály. Co se tehdy událo?

V červnu roku 1893 se znovu zřítilo několik 
set metrických centů kamení z tak zvané Čer-
vené skály na železniční koleje, které vedou těs-
ně pod ní. Provoz osobních vlaků mohl teď být 
zajištěn jen přestupem na tomto místě. Kameny 
zavalily trať v délce deseti metrů a zcela zniči-
ly koleje. Těsně před závalem projel tím místem 
v 11 hodin 36 minut dopoledne osobní vlak 
z Hodkovic do Liberce; snadno by se mohlo stát 
velké neštěstí.

Když se kameny ze skály už opakovaně zříti-
ly, přistoupila konečně správa dráhy k opatření, 
které by odstranilo tuto špatnou situaci. Zamýš-

lela vyhnout se tomuto velice nebezpečnému 
místu přeložením trati. Na jaře roku 1894 už 
byly práce na projektu v plném provozu.

Koleje byly položeny ve vzdálenosti pěti me-
trů od staré trasy, takže průměr oblouku činí 
dvanáct metrů. Toto opatření nejen že vyhovělo 
obecnému přání cestující veřejnosti, ale zabrá-
nilo také neštěstí, ke kterému by mohlo dojít, 
kdyby byly koleje ponechány na starém místě. 
Tak bylo dosaženo větší bezpečnosti a zrychlení 
provozu.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic                                                             

Trať za nádražím

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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JÍZDY HISTORICKOU TRAMVAJÍ V SOBOTU 13. 9. 2014

V rámci EHD 2014 v sobotu 13. 9. 2014 se můžete těšit na jízdy historickou tramvají 
( jízdní řád je v příloze). Na trati Lidové sady – Viadukt se vystřídají tři vozy, které 
se v jízdě budou střídat. První jízda proběhne v 10:00 z Fügnerovy ulice do Lidových 
sadů a  poslední jízda v  17:29 z  Lidových sadů na Fügnerovu ulici. Dvě tramvaje 
budou vždy odstaveny pro ukázku na Fügnerově ulici, stejně jako například T3M  
č. 8106, vlečný vůz z roku 1932 nebo trolejová věž č. 105 z roku 1899. Výstava na 
Fügnerově ulici bude probíhat od 9:30 do 18:00.

Akce probíhá ve spolupráci s Boveraclubem!

 
 

Nová služba pro rodiče a děti od 1. 9. 2014 

 
- Zajistíme péči o dítě dle dohody, ve dnech pondělí a úterý, možno i jiný den  

dle dohody. 

- Můžete využít dopolední (7:30 - 11:30), odpolední (11:30 - 15:30) nebo 
celodenní režim (7:30 - 15:30). 

- Péči zajišťuje pečovatelka s rekvalifikací. 

- Služba probíhá v malém kolektivu dětí (max. 4 děti) ve vybavených prostorách RK 
Motýlek – vhodné jako předstupeň před MŠ. 

- Přijímáme děti od 2 let věku. 

- Náplň dne bude přizpůsobena dětem – pohybové aktivity, výtvarné aktivity, hry v herně, 
pobyt venku, odpočinek. 

Stravování nezajišťujeme – přinese vždy rodič s sebou v označené krabičce, k dispozici 
máme lednici a mikrovlnou troubu na ohřev. 

Cena za službu MimiMot:   

Dopoledne (7:30-11:30)   hodinová sazba 50 Kč 

Odpoledne (11:30-15:30)    hodinová sazba 50 Kč 

Celodenní   (7:30-15:30)  hodinová sazba 43 Kč 

Informační schůzka pro zájemce proběhne v úterý 9. 9. 2014 od 16:30 hodin. 

Kontakt a bližší informace Vám podá: Markéta Khauerová, tel. 604 959 488. 

VÝSTAVA  FOTOGRAFIÍ
LETNÍ TÁBORY 2014

 v září – listopadu 2014
 Městské kino v Hodkovicích nad Mohelkou

přístupno každý pátek před filmovým představením



KINO – ZÁŘÍ 2014 
HODKOVICE NAD MOHELKOU
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Fotografie z filmu NOE. Zdroj: www.noe-film.cz

Pátek 5. září v 19 hodin
JUSTIN BIEBER´S BELIEVE
Hudební film sleduje Justinovu cestu od neznámého chlapce toužícího po 
hudební kariéře až po zrození jednoho z největších fenoménů dneška. Film 
USA. Délka 92 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 12. září v 19 hodin
KOVÁŘ Z PODLESÍ
Česká pohádka s Bolkem Polívkou v hlavní roli, ve které dobro zvítězí nad 
zlem nikoli hrubou silou, ale důvtipem, rozumem a srdcem. Délka 85 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Pátek 19. září v 19 hodin
NOE
Výpravné katastrofické drama USA o jedné z největších legend lidstva. 
V hlavních rolích se představí Russell Crowe a Anthony Hopkins. Premiéra 
27. 4. 2014. Délka 138 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 26. září v 19 hodin
VEJŠKA
Dva studenty spojuje už od gymplu ilegální malování graffiti. Jejich divoká 
dobrodružství pokračují i na vysoké škole. Česká komedie. Délka 85 minut. 
Vstupné 50 Kč.

ZÁŘÍ – LISTOPAD V PŘEDSÁLÍ KINA 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ  z LETNÍCH TÁBORŮ

NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME
JÁ PADOUCH,  

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYSKOČIL Z OKNA A ZMIZEL,  
JÁ PADOUCH 2, KAMEŇÁK 4

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

ZÚČASTNĚTE SE OPĚT NAŠÍ AKCE A STAŇTE SE

PRAVIDELNÝMI DIVÁKY NAŠEHO KINA!!!

JAK?
 Ö Za každou zakoupenou vstupenku dostanete razítko do průkazky, kterou obdržíte 
bezplatně při první návštěvě našeho kina. 

 Ö Za 5 razítek máte vstup na 1 filmové představení v našem kině pro 1 osobu 
zdarma!!!

 Ö ZAČÍNÁME JIŽ 5. ZÁŘÍ 2014

 Ö Platnost razítek: do posledního filmového představení – nejpozději v červnu 2015.

Slevová kartička je:
 Ö podepsaná jménem vlastníka

 Ö přenosná v rámci rodiny

 Ö  označená pouze jedním razítkem na jedno filmové představení (pokud divák do-
provází předškolní děti dostává razítko za všechny zakoupené vstupenky)

 Ö vstupenkou na šesté představení

ARTISTÉ, AKROBATÉ, 
FAKÍR, MAGIC SHOW, 

KLAUN CATTITO 
A DALŠÍ…

Cirkusová šou se bude konat

v sobotu 6. září 2014 od 15.00 hodin
v kině v Hodkovicích nad Mohelkou.

VSTUP ZDARMA!!!
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