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 Jubilanti  
v listopadu 2014

Karla Malířová

Jana Tučková

Úvodní slovo  
redakční rady

Vážení čtenáři,
možná se ani vám nebude chtít věřit, že 

už v měsíci listopadu nás čeká první advent-
ní víkend. Přijde mi, že dny ubíhají čím dál 
rychleji, a proto prosím přijměte srdečné po-
zvání na tradiční adventní setkání, které se 
bude konat 29. 11. na náměstí T. G. Masaryka. 
Kompletní program najdete v listopadovém 
vydání Kulturního kalendáře. Kromě boha-
tého programu, budou připraveny i stánky 
s občerstvením a jako správné slavnostní 
zakončení pak rozsvícení vánočního stromu. 

Poklidný měsíc listopad
přeje 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: 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.

1. adventní koncert 
se bude konat již 30. listopadu

v kostele sv. Prokopa 
v Hodkovicích nad Mohelkou 

od 18.00 hodin.

Vystoupí podještědský soubor  

HORAČKY se svým pásmem 
o historii a tradici adventu.
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Kam v listopadu za kulturou v regionu

Změna programu vyhrazena! Uvedené akce jsou výběrem z dostupných informačních zdrojů. Více informací 
www.liberecky-kraj.cz a www.evstupenka.cz a www.visitliberec.eu

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO KONÁNÍ Poznánka

5. 11. 19.00 Králova řeč Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec

činohra

6. 11. 19.00 Hana Zagorová Dům kultury 
Liberec

koncert

8. 11. 19.00 Podivný případ se 
psem

Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec

činohra – Malé divadlo

9. 11. 10.00 O Sněhurce Kulturní centrum 
101010  
Vratislavice n.N.

pohádka

14. 11. 20.00 FAST FOOD 
ORCHESTRA

Liberec, BUNKR 
Rock Club

koncert

19. 11. 19.00 Věra Špinarová 
a Petra Janů

Dům kultury 
Liberec

společný koncert

21. 11. 20.00 Škwor Lidové sady 
Liberec

koncert

21. 11. 20.00 Wohnout Klub Na Rampě,  
Jablonec nad 
Nisou

koncert

23. 11. 10.00 O Palečkovi Kulturní centrum 
101010  
Vratislavice n.N.

pohádka

27. 11. 19.00 Karel Gott  
tour 2014

Tipsport aréna 
Liberec

koncert

29. – 30. 11 Celý den Adventní trhy Zámek Sychrov trhy

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

Když stromy opouští po listu list 

v přírodě je ticho již všude,

jen mlha šedivá mi opět do duše smutek klade.

Pro všechny blízké, kteří nás opustili, pro slunečné letní dny,

pro různé letní hrátky.

Pro přátele. Pro všechno co se již nedá vrátit zpátky.

Teď noci jsou tíživé jak špatné sny

a chladná rána nám přináší krátké dny. Tesknoty večerní.

Jen hýřivá paleta podzimních barev vyzývá k rozjímání:

Vydrž, uchop, neklesej. Ztvárni svůj čas!

Myšlenkami, básní, v malování?

Jak v přírodě prosté: jak lesa sklon pro tiché odevzdání.

M. Polívková, říjen 2014

Podzimní

Ustavující zasedání zastupitelstva města

 proběhne 

v pondělí 10. 11. 2014 od 18 hodin 

v městském kině.

Zasedání zastupitelstva města
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Kandidátní listina Kandidát

Navrhující
strana

Politická
přísluš-

nost

Hlasy
Pořadí
zvolení

číslo název
poř. 
číslo

příjmení, 
jméno, 
tituly

věk abs. v %

1 SNK Evropští 
demokraté

1 Hanus  
Petr

46 SNK ED BEZPP 564 8,50 1

1 SNK Evropští 
demokraté

9 Vítová 
Lenka

40 SNK ED BEZPP 542 8,17 2

1 SNK Evropští 
demokraté

6 Hrušovská 
Alexandra

45 SNK ED BEZPP 521 7,85 3

1 SNK Evropští 
demokraté

5 Dostrašil 
Zbyněk

45 SNK ED BEZPP 506 7,63 4

1 SNK Evropští 
demokraté

2 Samek 
Antonín

63 SNK ED BEZPP 488 7,36 5

1 SNK Evropští 
demokraté

3 Matějka 
Miroslav

54 SNK ED BEZPP 462 6,96 6

1 SNK Evropští 
demokraté

4 Bretšnajdr 
Jaroslav 
Ing.

63 SNK ED BEZPP 483 7,28 7

2 BUDOUCNOST  
PRO HODKOVICE

1 Khauerová 
Markéta

39 NK BEZPP 591 8,45 1

2 BUDOUCNOST  
PRO HODKOVICE

3 Řezáčová 
Helena 
Mgr.

39 NK BEZPP 586 8,38 2

2 BUDOUCNOST  
PRO HODKOVICE

4 Pokorný 
Pavel

45 NK BEZPP 549 7,85 3

2 BUDOUCNOST  
PRO HODKOVICE

7 Panušková 
Kamila 
Mgr.

41 NK BEZPP 528 7,55 4

2 BUDOUCNOST  
PRO HODKOVICE

2 Arlt  
Pavel

47 NK BEZPP 501 7,16 5

2 BUDOUCNOST  
PRO HODKOVICE

5 Burianová 
Naďa

30 NK BEZPP 402 5,74 6

2 BUDOUCNOST  
PRO HODKOVICE

6 Bobek 
Jan

38 NK BEZPP 428 6,12 7

2 BUDOUCNOST  
PRO HODKOVICE

8 Vítek
Pavel

35 NK BEZPP 453 6,47 8

Celkem zobrazeno kandidátů:  15

Zvolení zastupitelé

Nerad bilancuji, ale jen tak v souhrnu uvedu, co 
se zde zrealizovalo za poslední léta – někdy se na 
různé akce zapomíná, možná, že jsem zapomněl 
v tomto výčtu i já. Pokračovalo se od roku 1994 
v zahájené plynofikaci obce (cca 25 mil. Kč), 
podařilo se vyjednat pomocí Okresního úřadu 
Liberec oddlužení města, který vznikl úvěrem 
na připravovanou akci „obchoďák“, a postupně se 
získala dotace na přestavbu (celkový náklad 54 
mil. Kč, z toho dotace 33 mil. Kč), a tím vznikl 
Dům s pečovatelskou službou, kde žili a žijí ve 
44 bytech senioři z našeho města i okolí. Došlo 
k vyjednání obnovy ulic Liberecká, Pražská 
a průtahu náměstím. Tato akce stála cca 15 mil. Kč 
a město ji financovalo částkou 1 mil. Kč, zbytek 
financoval stát. Obchvat pod Kalvárií rovněž 
financoval stát.  Připomenu též realizaci výstavby 
101 bytových jednotek na dolním sídlišti v letech 
1994-1996 a rekonstrukci topných rozvodů za  
12 mil. Kč, kterou hradilo město a Teplo Hodkovice 
s.r.o. Dalších 44 bytů vzniklo ve spolupráci 
bytového družstva a města, ale město není 
výstavbou zatíženo, protože splácení provádějí 
družstevníci formou nájmu a po splacení se stanou 
majiteli bytů. Dále bylo povedeno odkanalizování 
ulice Rychnovská, Nádražní a Pelíkovická z dotace 
33,5 mil. Kč od Krajského úřadu pro Liberecký 
kraj. Poslední zdařilá a zcela splacená akce je 
víceúčelové hřiště u základní školy nákladem  
26,5 mil. Kč (dotace z fondů EU 20 mil. Kč). 
Zmíním též průběžnou obnovu vybavení hasičů 
(více jak 10 mil. Kč) mj. vyprošťovacím vozem 
a novou cisternou Mercedes. V roce 2013 a 2014 
proběhla oprava náměstí kolem kašny a rovněž 
došlo k celkové opravě kašny včetně obnovy 
povrchu kašny. Nemalé finance město poskytovalo 

Poděkování starosty

a poskytuje také Základní škole TGM a mateřské 
škole.  ZŠ se dostala na vysokou úroveň, a to je 
dobře. Vždyť v našich dětech je budoucnost města 
a celého národa.  Rovněž se provádějí běžné 
údržby komunikací a zeleně. Někdy to není moc 
vidět, ale postupně se řeší vše, co Hodkovice 
a občané potřebují. 

To vše se dařilo, když byla možná dohoda 
zastupitelstva města. V posledním volebním 
období mělo dojít k výstavbě nové sportovní 
haly, která je již dlouho z důvodu špatné statiky 
uzavřena. Příprava trvá již 6-7 let, ale pro 
nepochopení některých zastupitelů města nebylo 
možno  pracovat na získání dotace, která by 
z velké části pokryla náklady na její pořízení. 
Několikrát byly otevřeny programy, které by to 
umožnily, ale zastupitelé nesouhlasili s podáním 
žádosti. Až po dlouhých měsících příprav se 
zastupitelstvo uvolilo k podání žádosti. Nyní se 
dokončuje doplnění této žádosti o dotaci ještě 
na r. 2014 – dopracování změn projektu, výběr 
dodavatele stavby – a pro rok 2015 je nezbytné 
podat novou žádost. Věřím, že všichni chceme 
krásnou, účelnou a prostornou sportovní halu 
pro všechny sporty, které jednotlivci i oddíly  
a organizace  v Hodkovicích provozují. Jen se 
nesmíme bát financování.

Vážení občané, děkuji vám, že jste věnovali 
pozornost tomuto článku, a děkuji vám všem za 
podporu, za vaše hlasy ve volbách, a to i v letošních 
na období let 2014 a 2018. Závěrem vám přeji 
krásné, spokojené a klidné žití v Hodkovicích nad 
Mohelkou.

Děkuji! Váš Antonín Samek, starosta města

Vážení občané města Hodkovice nad Mohelkou,
v listopadu 2014 uplyne 20 let od mého prvního zvolení do funkce starosty města. Byl to čas, který 
jsem plně věnoval práci pro naše město, a to někdy i na úkor vlastní rodiny. S tím každý, kdo chce tuto 
funkci vykonávat, musí počítat. Starosta nemá stanovenou pracovní dobu jako zaměstnanec, ale jeho 
pracovní doba je 24 hodin denně, a tak jsem k této práci přistupoval. Vždy jsem měl na mysli spoko-
jenost občanů a rozvoj města. Dveře úřadu nebyly otevřeny jen v úřední dny, ale každý byl obsloužen 
vždy, když přišel na úřad, a to i díky úředníkům, kteří svoji práci vykonávají zodpovědně a poctivě.  
Za to jim moc a moc děkuji.
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Městský úřad informuje

Informace z 4. zasedání zastupitelstva města 24. 9. 2014
-  Zastupitelstvo města schvaluje žádost o koupi části pozemku města p. č. 3722/3 (trvalý travní po-

rost) o výměře 133 m2. Žádost podala paní I. V. bytem Liberec. Prodej se uskuteční za cenu 50,- Kč 
za 1 m2 plus náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 21/14 ze dne 25. 06. 2014 v plném rozsahu a přijímá 
nové usnesení v tomto znění: 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 na základě 
žádosti paní Ing. Z. J. a pana K. P., oba bytem Hodkovice nad Mohelkou za cenu 800,- Kč za 1 m2 
plus náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schvaluje žádost o prodej pozemku města p. č. 1039 (zastavěná plocha a ná-
dvoří) o výměře 88 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní Bc. D. F. bytem Jablonec 
nad Nisou. Na pozemku města stojí její stavba. Prodej se uskuteční za cenu 50,- Kč za 1 m2 plus 
náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schvaluje žádost o prodej pozemku města p. č. 486/2 (zastavěná plocha a ná-
dvoří) o výměře 16 m2 v k. ú. Záskalí. Žádost podal za společnost Všesportovní areál OBŘÍ SUD 
JAVORNÍK s.r.o. se sídlem v Jeřmanicích, IČ 25119109 její jednatel pan Václav Němeček. Na pozem-
ku stojí jejich stavba. Prodej se uskuteční za cenu 200,- Kč za 1 m2 plus náklady spojené s prodejem 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schvaluje žádost o koupi spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 1834 (orná 
půda) o výměře 10.912 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal za společnost ČESKOMO-
RAVSKÁ POZEMKOVÁ s.r.o. se sídlem v Praze, IČ 01507575 její jednatel pan Jaroslav Polák. Město 
vlastní ½ tohoto pozemku. Prodej se uskuteční za cenu 200,- Kč za 1 m2 plus náklady spojené 
s prodejem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schvaluje 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 L. a J. P., bytem 
Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Zastupitelstvo města schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnos-
ti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4012697VB/P003. Předmětem smlouvy je zřízení 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku 
Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 603 (ostatní plocha) v k. ú. Záskalí. Jednorázová 
finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus DPH.

-  Zastupitelstvo města schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnos-
ti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4012460. Předmětem smlouvy je zřízení umístění 
a provozování zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města 
Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 2784 (ostatní plocha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 
Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč 
plus DPH.

-  Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení návrhů č. 55 a 56 do zadání nového územního plánu 
Města Hodkovice nad Mohelkou podle příloh, které jsou jeho nedílnou součástí. 

-  Zastupitelstvo města schvaluje nákup techniky do majetku Technických služeb Hodkovice a po-

věřuje starostu města vypracováním a podpisem dodatku ke zřizovací listině Technických slu-
žeb Hodkovice ve smyslu dotační žádosti č. EDS/SMVS 115D242003096 na techniku na akci Ze-
fektivnění nakládání s bioodpady v Hodkovicích nad Mohelkou a dotační žádosti č. EDS/SMVS 
115D212002361 na techniku na akci Snížení prašnosti v Hodkovicích nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města projednalo informaci ředitele Technických služeb Hodkovice pana Hanuse 
o podání dvou dotačních žádostí na svozovou a zametací techniku pro Technické služby Hodkovice, 
a to: 

•	   1. Techniku pro zefektivnění nakládání s bioodpady v Hodkovicích nad Mohelkou. Celkové 
výdaje na projekt jsou 3.322.140,- Kč, spolufinancování města je 332.214,- Kč. K žádosti již 
přišlo rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu. Financování pro-
jektu bude průběžné. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace a finanční spoluúčast 
města.

•	   2. Techniku pro snížení prašnosti v Hodkovicích nad Mohelkou. Celkové výdaje na pro-
jekt jsou 2.792.000,- Kč, spolufinancování města je 279.200,- Kč. Rozhodnutí o poskytnutí 
podpory na spolufinancování projektu je na cestě. Financování projektu bude průběžné. 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace a finanční spoluúčast města.

-  Zastupitelstvo města schvaluje postup prací v rámci přidělené podpory od SFŽP na projekt zatep-
lení Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou a finanční spoluúčast města podle předloženého 
materiálu místostarostky paní Khauerové.

-  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014. Příjmy po této rozpočtové změně 
budou 38.997.661,73 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 42.832.661,73 Kč a financování po 
rozpočtové změně bude beze změny 3.835.000,- Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je 
součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu města za období leden až srpen 
2014. Celkové příjmy města byly v tomto období ve výši 30.957 tis. Kč (79%) a celkové výdaje byly ve 
výši 22.932 tis. Kč (54%). Financování je ve výši 8.025 tis. Kč.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 2. schůze finančního výboru.

Informace z 15. zasedání rady města 1. 10. 2014
-  Rada města schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-4000005/

VB/P004. Předmětem smlouvy je zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. 
Stavbou budou dotčeny nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemky  
p. č. 3094 (lesní pozemek), p. č. 3299 (ostatní plocha), p. č. 3418 (ostatní plocha), p. č. 3513 (ostatní 
plocha), p. č. 3617 (ostatní plocha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou a pozemky p. č. 55 (ostatní 
plocha) a p.č. 165/3 (lesní pozemek) v k. ú. Radoňovice. Jednorázová finanční náhrada za zřízení 
věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 5.500,- Kč plus DPH.

-  Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4013207/02. Předmětem smlouvy je zřízení 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Stavbou budou dotčeny nemovitost v majet-
ku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 584 (trvalý travní porost) v k. ú. Hodkovice 
nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve 
výši 1.000,- Kč plus DPH. Rada města předkládá věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

Pokračování na straně 10
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-  Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se 
sídlem v Kolíně, IČ 25095251 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 
230 360 Kolín – Mladá Boleslav – Liberec. Rada města souhlasí s vydáním výše uvedené dopravní 
licence.

-  Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy Krajského 
úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce ČSAD Liberec a.s. se sídlem v Liberci, IČ 25045504 
a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 540 360 Liberec – Hodkovice nad 
Mohelkou – Mladá Boleslav. Rada města souhlasí s vydáním výše uvedené dopravní licence.

-  Rada města schvaluje žádost o výměnu okna v bytě č. 27 v domě Podlesí č.p. 622. Žádost podala 
paní T. S., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Výměna bude provedena na vlastní náklady žadatelky. 
Náklady na výměnu okna budou postupně umořeny z nájemného. Okno musí být stejného typu 
a vzhledu jako okna na tomto domě již vyměněná.

-  Rada města bere na vědomí informaci o práci Základní školy T. G. Masaryka v Hodkovicích nad 
Mohelkou za období duben až září 2014. Informace je doložena přehledem projektů, grantů, akcí 
a úspěchů základní školy v tomto uplynulém období. Rada města při této příležitosti schvaluje 
výplatu odměny ředitelce základní školy paní Mgr. Daně Kolomazníkové za dobré vedení základní 
školy v tomto období.

-  Rada města bere na vědomí informaci o práci Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou za uply-
nulé období. Informace je doložena výroční zprávou mateřské školy. Rada města při této příležitosti 
schvaluje výplatu odměny ředitelce mateřské školy paní Hertě Šrytrové za dobré vedení mateřské 
školy v tomto období.

-  Rada města bere na vědomí další sdělení obyvatel DPS v Hodkovicích nad Mohelkou o neshodách, 
které mezi nimi panují.

-  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. 624 u paní M. V. (+ 2 osoby) 
a v ul. Podlesí č. p. 653 u paní J. K. (+ 1 osoba).

-  Rada města bere na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání kulturní komise s popisem organizace ad-
ventních koncertů v Hodkovicích nad Mohelkou.

-  Rada města schvaluje vypsání výběrového řízení na funkci tajemníka Městského úřadu Hodkovice 
nad Mohelkou a schvaluje návrh výzvy na výběrové řízení na obsazení této funkce podle předlo-
ženého návrhu. Rada města ukládá tajemníkovi zveřejnit výzvu na úřední desce města, poslat ji 
Úřadu práce v Liberci a zajistit zveřejnění informace o výběrovém řízení v místním tisku.

Informace z 16. zasedání rady města 16. 10. 2014
-  Rada města projednala návrh Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - slu-

žebnosti č. IP-12-4002004/P001. Předmětem smlouvy je zřízení umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy. Stavbou budou dotčeny nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohel-
kou, a to pozemek p. č. 14 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemek p. č. 55 (ostatní plocha) v k. ú. 
Radoňovice. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve 
výši 1.000,- Kč plus DPH.

-  Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce ČSAD Liberec a.s. se sídlem v Liber-
ci, IČ 25045504 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 540 081  
Liberec – Hodkovice nad Mohelkou – Český Dub. Rada města souhlasí s vydáním výše uvedené 
dopravní licence.

-  Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce ČSAD Liberec a.s. se sídlem v Liberci,  
IČ 25045504 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 540 088 Český 
Dub – Bílá, Hradčany - Hodkovice nad Mohelkou – Liberec, OC Nisa – Český Dub. Rada města sou-
hlasí s vydáním výše uvedené dopravní licence.

-  Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce ČSAD Liberec a.s. se sídlem v Liberci,  
IČ 25045504 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 540 152 Hodko-
vice nad Mohelkou – Frýdštejn. Rada města souhlasí s vydáním výše uvedené dopravní licence.

-  Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce ČSAD Liberec a.s. se sídlem v Liberci,  
IČ 25045504 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 540 340 Liberec – 
Hodkovice nad Mohelkou – Turnov. Rada města souhlasí s vydáním výše uvedené dopravní licence.

-  Rada města schvaluje žádost Sboru dobrovolných hasičů na Záskalí o poskytnutí finančních pro-
středků na opravy z fondu oprav a investic města. Žádost podal velitel SDH Záskalí pan Miroslav 
Pluhař. Celková požadovaná částka je 80.000,- Kč.

-  Rada města bere na vědomí skutečnost, že na pozemku p. č. 944/1 byla vybudována obslužná ko-
munikace a provedena pokládka kabelů veřejného osvětlení v rozsahu odsouhlaseném usnesením 
rady města č. 115/13 ze dne 12. 06. 2013. Definitivní převzetí komunikace do vlastnictví města 
bude provedeno na výzvu stavebníků v předpokládaném termínu v I. pololetí 2015.

-  Rada města bere na vědomí informaci ředitele Technických služeb Hodkovice, že na základě záko-
na č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se z důvodu povinnosti registrace spotřeby tepla u byto-
vých domů města a v Domě s pečovatelskou službou provádí instalace poměrových měřičů tepla na 
radiátorech a výměna termostatických ventilů tam, kde nejsou funkční. 

-  Rada města projednala informaci o tom, že v rámci stavby – Výměna vrchního vedení NN  
v ul. Rychnovská v Hodkovicích nad Mohelkou dojde i k demontáži kabelů a svítidel veřejného 
osvětlení. Stavbu provede společnost GREKO – ELEKTRO s.r.o. se sídlem v Liberci, IČ 25485644. 
Rada města schvaluje instalaci svítidel veřejného osvětlení města včetně kabeláže výše uvedenou 
společností za cenu 30.710,- Kč.

-  Rada města schvaluje žádost o umístění reklamní tabule o rozměrech 1 x 0,5 m na novinovém 
stánku, umístěném na nám. T.G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost podal za společ-
nost BOOKLET s.r.o. se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou, IČ 02249219 její jednatel pan Vladislav 
Kos.

-  Rada města schvaluje žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Citeřích. Žádost podala paní D. K, 
bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města projednala žádost o vytyčení hranic komunikace na pozemku p. č. 313/1 (ostatní 
plocha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou až k hranicím pozemků p. č. 307 a 310. Žádost podal pan 
Z. B., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města neuvažuje ani do budoucna o rušení místní 
komunikace na pozemku p. č. 313/1 a je proto možné ji používat.

-  Rada města bere na vědomí zápis z porady mezi společností KORID LK s.r.o. a městem ze dne 
8. 10. 2014, v rámci kterého jsou řešeny připomínky a náměty k jízdním řádům veřejné dopravy pro 
období 2014/2015 s napojením na Hodkovice nad Mohelkou.

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

Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka
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Rodinného klubu MOTÝLEK 
(Den otevřených dveří) 

13:00 

16:45 

15:45 

15:00 

Otevřená herna  

a výstava fotografií z akcí, které se konaly za 5 let působení klubu 

Kouzelník  Štěpán Šmíd 
Mistr české republiky 2014 v mikromagii (stepanmagic.cz) 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

Tvoření zvířátek  na přání z balónků  
v podání Štěpána Šmída 

Diskotéka pro nejmenší  
(Dj. Honza Nesvačil) 

Facebook: Dj Sphinx 

Po celou dobu k dispozici drobné občerstvení + káva, limo, čaj  ZDARMA 

Podvečerní dechovka

Každý všední den 
od 18.00 hod.

Milovníci tradiční české dechovky si v našem vysí-
lání přijdou na své každý všední den. V  pořadu 
„U muziky“ vybírají to nejlepší moderátoři Pavlína 
Filipovská, Eduard Hrubeš a Josef Zíma.

Nalaďte si Sever v Hodkovicích a okolí 
na 91,3 FM nebo 102,3 FM.
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SBĚR PAPÍRU 
LISTOPAD 2014 

 Pondělí 10. 11. 7.00 – 8.00
 Úterý 11. 11. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Středa 12. 11. 7.00 – 8.00
 Čtvrtek 13. 11. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Pátek 14. 11. 7.00 – 8.00

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

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

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

Základní škola Hodkovice nad Mohelkou

ZŠ TGM Hodkovice n. M. pořádá 
ve středu 5.listopadu 2014  

2. ročník 

Přihlášené týmy v převlecích, 
které je pomohou ochránit proti 

duchům a démonům, rozsvítí 
světla, která pomohou rozzářit 

nastávající pošmourné dny.

PODZIMNÍHO NOČNÍHO  POCHODU
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FOTO 
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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...
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Na prvotní schůzce byl nejdříve stanoven 
termín a program setkání. A pak se dle do-
bových fotografií dával dohromady seznam, 
koho pozvat. A lovilo se v paměti, kdo ještě 
žije, kde bydlí, kdo ho kontaktuje. Výsledkem 
této přípravné schůzky byl seznam skoro 
50 lidí. Pak již jen stačilo rozeslat pozvánky 
a doufat, že ve stanovený čas a den přijde hod-
ně kamarádů a kamarádek.

Tak v sobotu 11. 10. ve 13 hodin bylo před 
vrátnicí docela rušno. Postupně se scháze-
lo více a více pozvaných. Díky pochopení 
a vstřícnému postoji vedení závodu nám byl 
umožněn vstup do dnešních prostorů. Pro ně-
koho to nebylo nic nového, jelikož stále chodí 
např. na obědy. Někdo zde ovšem nebyl od 
svého dětství, a tak viděl svůj rodný dům po 
velice dlouhé době. Orientačním bodem byl 
tok říčky Mohelky, který již po staletí nemění 
své koryto. Ale i stromy si každý pamatoval. 
A neustále se vzpomínalo, debatovalo, porov-
návalo podle zažloutlých fotografií. A vrátni-
ce byla tady, Blaschkova vila byla tady v parku, 
stará jídelna byla určitě zde. No prostě každý 

Setkání ,,Palováckých dětí“
Jednoho říjnového víkendu se uskutečnilo výjimečné setkání. Sešly se po mnoha letech 
takzvané ,,Palovácké děti“. A komu se říkalo Palovácké děti? Těm, kteří v dávné minu-
losti bydleli v prostorách a domech v závodě Pal Autobrzdy a nyní Tenneco.

lovil v paměti své vzpomínky z mládí. A bylo 
na co vzpomínat. Trocha smutku a nostalgie 
zavládlo po informaci že ,,jejich rodný dům“ 
má ustoupit nové stavbě.

Po více jak hodinové prohlídce venkovních 
prostor závodu jsme se přesunuli do kavárny 
restaurace Na Koupališti. Tady se při vínku 
a pivečku vyprávěly historky z dětství, či jak 
bylo trefně řečeno z překrásného mládí. Ne-
strannému posluchači by jistě neuniklo, že 
,,Palovácké děti“ byly na svoje pojmenování 
patřičně hrdé. Bydlela zde nejhezčí děvčata, 
kluci se uměli nejvíc prát. Samozřejmostí byla 
i soudržná parta při dětských válkách proti 
jiným spolkům z města. Každý z Hodkovic 
jim záviděl na svou dobu komfortní bydlení.  
A co bylo mottem celého setkání? ,,Kamarády 
z dětství máš jen jedny, ostatní jsou už pak 
jenom známí.“

Tímto bychom chtěli poděkovat vedení zá-
vodu Tenneco za umožnění prohlídky závodu 
a Odborovému svazu KOVO za materiálovou 
podporu.

Tomáš Kraus

Další fotografie k tomuti článku naleznete na stranách 18 a 19.

NAše  HOdkovické LOUtkové 

     
  

                  nebo-li nový loutkářský "oddíl" souboru HAD 

                    zahajuje zimní pohádkovou sezónu 2014/15  

v Kulturním domě v Klubovně a zkušebně HADu (1. patro) 

22. 11. 2014 ve 14.00 uvidíte  O třech kůzlátkách (hrají Háďata) 
v případě většího zájmu zahrajeme ještě v 16.00, mezi představeními bude otevřena herna RK Motýlek 

těšíme se na vás, vstupné dobrovolné 
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M + P stravování
Naše firma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy  

do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

 Ö Obědy vaří Miloslav Marek a  Michaela Pešková, každý den se vaří polévka  
a zákazník má možnost výběru ze tří hlavních jídel. 

 Ö Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.
 Ö Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

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

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub
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Fotografie k článku Setkání ,,Palováckých dětí“
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KINO – LISTOPAD 2014 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 7. listopadu v 19 hodin
JÁ, FRANKENSTEIN
Šílený doktor Frankenstein stvořil monstrum, které přežilo až do dnešní doby. 
Fantasy thriller USA. Doporučená přístupnost od 12 let. !Nerušte hovorem 
a jídlem během promítání! Délka 92 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 14. listopadu v 19 hodin
INTIMITY
Česká romantická komedie složená ze sedmi příběhů o lásce, které se vzájemně 
prolínají. Premiéra 23. 10. 2014. Doporučená přístupnost 12 let! Nerušte hovorem 
a jídlem během promítání! Délka 104 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 21. listopadu v 19 hodin
MODRÝ SLON
Malý slon prožívá na své cestě k dospělosti mnoho dobrodružství a učí 
se odvaze, přátelství i lásce. Animovaná pohádka pro celou rodinu.  
Délka 74 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 28. listopadu v 19 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 6
Rychlá auta a jejich neohrožení řidiči Dom a Brian v dalším pokračování akčního 
thrilleru USA. Doporučená přístupnost od 12 let. Délka 130 minut. Vstupné 50 Kč.

 ZÁŘÍ – LISTOPAD V PŘEDSÁLÍ KINA 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ  z LETNÍCH TÁBORŮ

NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME
MAGICKÉ STŘÍBRO - HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU

TŘI BRATŘI

Tím došlo k rozšíření nabídky filmů vhodných pro veřejnou, ale i školní projekci. Kamery pro 
snímání filmů ve formátu 35mm však zůstaly v našem kině zachovány, jsou plně funkční a vy-
užíváme je k promítání filmů, které distributoři ještě nabízejí (posledním uvedeným titulem ve 
formátu 35mm byl film Vejška, promítaný v září 2014), nebo starších snímků.

Možnost nabízet divákům zajímavější tituly se projevila ve zvýšené návštěvnosti. Průměrná 
návštěvnost v roce 2013 byla 24 diváků na 1 filmové představení, což odpovídá celostátnímu 
průměru. Od května počet diváků na 1 představení pozvolna narůstal: květen 33, červen 65 
včetně školního představení, září 54 a říjen (bez posledního filmu) 80 diváků!

Největší diváckou skupinu tvoří školní mládež a malé děti a jejich rodiče. Program sestavujeme 
podle zájmu. V každém měsíci uvádíme 1 film pro dospělé diváky, ostatní jsou pohádky nebo 
filmy, které zaujmou i mladší návštěvníky. Od listopadu je na plakátech uvedena doporučená 
přístupnost a u filmů, kdy se očekává návštěva dospělých nebo které vyžadují soustředěnější 
sledování, i poznámka o zákazu rušení hovorem a jídlem během promítání. (Jíst a pít v kině 
se bohužel stalo v dnešní době trendem, který zavedla největší měrou multikina).

Pravidelní návštěvníci kina již druhým rokem využívají slevové kartičky, které jim umožní 
navštívit zdarma každé šesté filmové představení.

Ve vestibulu kina si také můžete po celý rok prohlížet různé výstavy. Po loňské výstavě, která 
mapovala historii našeho kina, je od září do konce listopadu k vidění výstava fotografií z letních 
táborů, kterých se zúčastnily hodkovické děti. Na jaře se můžete těšit na výstavu fotografií paní 
Hany Linkové. 

Myslíme rovněž na větší pohodlí našich návštěvníků a sezení na klasických dřevěných seda-
dlech zpříjemňujeme zapůjčením měkkých „podsedáků“, které byly pořízeny částečně z pro-
středků města, částečně ze sponzorského daru, který poskytl pan Petr Novotný. (Děkujeme).

Také letošní topnou sezónu zahájíme v novém, neboť stávající kotel na tuhá paliva vystřídal 
kotel plynový.

Za to, že naše kino obhájilo svoji existenci, je třeba poděkovat zastupitelům města, kteří vyjádři-
li souhlas se zakoupením nové promítací technologie, firmě MONROE Czechia, s.r.o., Hodkovice 
nad Mohelkou, jež celý projekt včetně plynofikace sponzorovala, a především panu starostovi 
Antonínu Samkovi, který o důležitosti zachování kina nikdy nepochyboval a věnoval této zá-
ležitosti mnoho času a sil. (On i jeho paní se postupně stali pravidelnými návštěvníky našeho 
kina. ) 

Alena Banghová, vedoucí kina

E – CINEMA projekce v hodkovickém kině

Ten, koho alespoň trochu zajímá existence hodkovického kina, jistě ví, že v květnu 
letošního roku bylo zahájeno promítání novou technologií, která umožňuje používání 
nosičů ve formátu DVD a Blue-ray, jež nahradily do nedávna výhradně používaný for-
mát 35mm.

Intimity: Zlata Adamovská a Petr Štěpánek
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Významné osobnosti:
18. 11.  Margaret Atwoodová, anglický píšící kanadská prozaička  

(75. výr. narození)

21. 11. Voltaire, francouzský filozof a prozaik (320. výr. narození)

30. 11. Hana Prošková, prozaička a básnířka (110. výr. narození)

Významné dny:
2. 11. Památka zesnulých

11. 11. Den válečných veteránů

15. 11. Den vězněných spisovatelů – vyhlášen roku 1993

17. 11. Státní svátek – Mezinárodní den studentstva

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

K
al

en
dá

riu
m

PNEUSERVIS Pavel Šulc 

 

Provozní doba od 8.30 hodin.

Telefon: 721 806 695
 

Adresa:
LESNÍ 473 (KOLONIE)

463 42 HODKOVICE NAD MOHELKOU

IČO: 15703614

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Kateřina Linková

„Dívej se kolem sebe“
Finálové fotografie určené k dražbě

Martin Wéča

Jiří Kouřil

Lucie Jágrová

Lucie Karešová
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Andrea Janečková

Jiří Kouřil

„D
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Fi

ná
lo

vé
 f

ot
og

ra
fie

 u
rč

en
é 

k 
dr

až
bě

Pavel Černý

Andrea Janečková

Romana Trojanová


