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Úvodní slovo  
redakční rady

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

a přejeme hodně zdraví,  
štěstí a osobní pohody  
do dalších let života.
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Vážení čtenáři,
v tomto čísle se poprvé setkáte s přílohou 
měsíčníku libereckého kraje, ve kterém 
naleznete zajímavé informace z celého 
regionu. Přílohu připravují zástupci Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje a tisk pří-
lohy je zcela na jejich náklady. Věříme, 
že toto zpestření oceníte. Dále bych vás 
ráda upozornila na pozvánku na veletrh 
cestovního ruchu Euroregion tour 2015, 
který se koná v Jablonci nad Nisou. Vstup 
je zdarma a jistě zde naleznete inspiraci 
a dobré tipy na letní dovolenou. 

S přáním klidného měsíce března

Za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

Přivítány budou tyto děti:
Ondřej Ručka, Jakub Čepek, Berenika Banghová, Barbora Procházková, Vojtěch Kauška, 
Vít Matějka.

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 6. 3. 2015 od 10.00 hodin se 
uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
vítání občánků našeho města.

Slavnostní vítání občánků

Městské kulturní středisko pořádá 

v pátek 3. dubna 2015
zájezd do hudebního Divadla Brodway v Praze na novou muzikálovou komedii

Mýdlový princ
Komedie se silnými lidskými příběhy ze zapadlého koutu šumavských hvozdů 

proložená koktejlem nejlepších písní Václava Neckáře. 

Libreto, scénář a režie: Radek Balaš.

Účinkují: Martin Dejdar, Sagvan Tofi, Tereza Kostková, Jitka Schneiderová, Aleš Háma, 
Josef Vojtek, Petr Štěpánek, Jaroslava Obermaierová, Jana Synková a další.

Divadlení představení

Zdroj fotografií: www.mydlovy-princ.cz

Součástí představení je VELIKONOČNÍ 
NADÍLKA v podobě malého dárečku, 
fotografování s herci a autogramiádou 
a slevou 100 Kč na všechny vstupenky!

Cena vstupenky po slevě:  
450 Kč + 200 Kč za dopravu.

Prodej vstupenek: 
v knihovně od 25. března.
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DIVADELNÍ SOUBOR  V O J A N  
HRÁDEK NAD NISOU

UVÁDÍ VESELOHRU

ANTONÍNA PROCHÁZKY

S TVOJI DCEROU NE
PŘEDSTAVENÍ SE KONÁ VE ČTVRTEK 12. BŘEZNA

od 19.00 v Kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou.

Pořádá Městské kulturní středisko.

Vstupné: 50 Kč.

SLOVO O AUTOROVI 

 

Antonín Procházka: herec, dramatik a režisér Divadla JK Tyla 
v Plzni se narodil v roce 1953 v muzikantské rodině v Kroměříži. 
Z recese se přihlásil na DAMU a byl přijat. Klaunské schopnosti 
prokázal již v absolventské roli Klubka ve Snu noci svatojánské. 
Do souboru plzeňské činohry nastoupil hned po absolutoriu 
v roce 1977. Velké role na sebe nenechaly dlouho čekat. Již 
tehdy kritika ocenila jeho vitální komediálnost, která se obratem 
proměňuje v křehký lyrismus. Všechny tyto vlastnosti se také 
projevují v jeho hrách, kde s humornou lehkostí, řeší vážné 
společenské vztahy. Antonín Procházka má na svém kontě i řadu 
filmových a televizních rolí. 
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H.A.D. – Háďata
na rozloučení se Zimní pohádkovou sezonou a na přivítání jara

uvádějí premiéru 

HRAJEME SI 
S PÍSNIČKAMI

22. 3. 2015
 v 15.00

v KLUBOVNĚ a ZKUŠEBNĚ H.A.D.u (1.patro) 
v Kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou

vstupné je dobrovolné, je využito na uhrazení nájmu 
a provozu Klubovny HADu a další potřebnosti... 

DĚKUJEME a moc se na vás těšíme



6 7Kulturní kalendář Kulturní kalendář 7

-  Rada města schválila návrh starostky města na bezplatný odběr odpadu na sběrném místě 
Pelíkovická, pokud se vyprodukovaný odpad týká činnosti spolků a bezplatné využití kopí-
rovacích služeb ve vymezeném rozsahu na MěÚ v Hodkovicích nad Mohelkou.

-  Rada města projednala Oznámení o zahájení správního řízení ve věci provozování loterie 
a jiných podobných her na území města Hodkovice nad Mohelkou ve věci I. rozhodnutí č.j. 
34/33058/2010 ze dne 21.4.2010 – účastník řízení Victoria-Tip, a.s., Letenské náměstí 157/4,  
Praha 7 – Bubeneč, a ukládá tajemníkovi v zákonné lhůtě zaslat Ministerstvu fi nancí Praha 
nesouhlasné stanovisko města s udělením povolení k provozování tohoto loterijního systé-
mu KAJOT VLT.

-  Rada města schválila Odpisový plán pro Technické služby Hodkovice, příspěvkové organiza-
ce se sídlem v Hodkovicích n. M. podle předloženého návrhu.

-  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. 622 u paní V. 
(+ 2 osoby).

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu  pohledávek za nájem a služby spojené s uží-
váním městských bytů ke dni 19.01.2015. Stav dluhů činí 200.724,50 Kč. Rada města poža-
duje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města bere na vědomí přehled o čerpání fi nančních prostředků za telefonní hovory 
v roce 2014.  (Čerpání v roce 2012 činilo 181.859,- Kč.)

-  Rada města projednala a schvaluje zapůjčení hasičského vodidla typ Š 706 CAS 25, SPZ LI 
77 07 obci Josefův Důl na dobu 2 měsíců.

-  Rada města schválila návrh vývěrové komise na akci „Zateplení MŠ v Hodkovicích nad Mo-
helkou“. Podle provedeného výběrového řízení, jehož průběh a výsledek je obsahem samo-
statného zápisu, byla vybrána společnost B&F spol. s. r.o., se sídlem ve Frýdlantu v Čechách, 
IČ 499 05 201 s vysoutěženou cenou ve výši 6.869.549,- Kč. Cena je bez DPH. Rada města 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

Informace ze 3. zasedání rady města 4. 2. 2015
-  Rada města provedla výběrové řízení na prodej spoluvlastnického podílu na nemovitosti 

Rychnovská č.p. 391, odpovídající bytu č. 6, a to včetně příslušného podílu na pozemku p.č. 
3297 se všemi součástmi a příslušenstvím. V rámci tohoto výběrového řízení byla zhod-
nocena jediná cenová nabídka. Nabídku podal V., bytem Liberec. Rada města rozhodla, že 
nabídka ve výši 103.500,- Kč splnila zároveň i ostatní zadání výběrového řízení a s panem 
V. bude uzavřena kupní smlouva.

-  Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p.č. 1730/4 (ostatní plocha) o vý-
měře  28 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan Ř., bytem Hodkovice nad 
Mohelkou. Rada města s prodejem pozemku souhlasí, ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr 
prodeje pozemku na úřední desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem pozemků p.č. 469 (ostatní plocha) o velikosti 663 
m2 v k.ú. Záskalí a p.č. 470 (ostatní plocha) i velikosti 716 m2 v k.ú. Záskalí. Žádost podal pan 
P, bytem Hodkovice nad Mohelkou. Záměrem je chov hospodářských zvířat a sekání trávy 
na seno.

Pokračování na straně 8

Městský úřad informuje

Informace ze 2. zasedání rady města 21. 1. 2015
-  Rada města nesouhlasí s žádostí o koupi pozemku města p.č. 960 (trvalý travní porost) 

o výměře 69 m2 v k.ú. Záskalí. Žádost předložili manželé H., bytem Praha 9. Věc může být 
řešena až po deklarovaném prodeji pozemku p.č. 974.

-  Rada města nevyužije nabídku možnosti spolupráce se společností Tima Liberec, s.r.o., Er-
benova 376/2, Liberec 8 o pomoci na přípravě projektu pro záměry fi nancované z fondů EU. 

-  Rada města souhlasí s žádostí Automotosportu Osek, Hrdlovská 646, Osek, IČ 27036944 
o povolení závodu Krušnohorský pohár, konkrétně o souhlas s uzavírkou silnice III. třídy 
(Hodkovice nad Mohelkou – Záskalí), a to dne 23.5.2015 v době od 8.00 do 18.00 hod.

-  Rada města souhlasí s žádostí Sdružení českého autosportu se sídlem v Praze, IČ 72035935 
podanou jeho předsedou panem Eduardem Paterou o vyjádření k úplné krátkodobé uzavírce 
silnice č. III/2784 a k náhradní objízdné trase – Křižany, Osečná, Český Dub, Hodkovice nad 
Mohelkou, Dlouhý Most, Liberec a opačně, a to ve dnech 25. a 26.04.2015 v době od 8.00 do 
17.00 hod za účelem konání VIII. ročníku závodů automobilů do vrchu v rámci seriálu České 
mistrovství ZAV – Ještěd 2015. 

-  Rada města souhlasí s žádost KC Kooperativa SG Jablonec nad Nisou, Dr. Rady 13, Jablonec 
nad Nisou, IČ 26641232 o povolení konání silničního závodu dne 20.9.2015 v rámci Českého 
poháru mládeže a žen. Trasa závodu povede z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou, ulicí 
Libereckou, Českodubskou na Petrašovice, Sobotice, Český Dub, Vlčetín do Hodkovic nad 
Mohelkou. Zázemí závodu bude v centru města Hodkovice nad Mohelkou a přilehlém okolí.

-  Rada města souhlasí s výstavbou rodinného domu a Smlouvou o právu přípojek IS k no-
vostavbě RD na parcele č. 598 v k.ú. Hodkovice n. M. Žádost podali stavebníci J., bytem  
Münster, Německo.

-  Rada města schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových prostor  v domě v ul. 
Pražská č.p. 202 v Hodkovicích nad Mohelkou,  panu H., bytem Hodkovice nad Mohelkou, 
a to od 1.1.2015 do 31.12.2015 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

-  Rada města schvaluje vstup do SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE včetně úhrady roč-
ního členského příspěvku na dobu 1 roku – 1,30 na obyvatele.

-  Rada města vzala na vědomí žádost o zahájení koncepčního jednání ohledně nápravy stavu 
osvětlení a nábytku v Kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost podala paní 
Alexandra Hrušovská.

-  Rada města souhlasí se žádostí o spolupráci s Libereckou sportovní a tělovýchovnou organi-
zací o.s., jejím Regionálním výkonným výborem, Jablonecká 18, Liberec, IČ 46747818 na akci 
„Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec“ formou partnerství – fi nanční příspěvek 5.000.- Kč

-  Rada města projednala návrh SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE na zajištění veřejno-
správních kontrol u zřizovaných příspěvkových organizací města a poskytování poraden-
ství k fi nančnímu hospodaření město a vnitřnímu kontrolnímu systému města a pověřuje 
starostku města jednat se SOLK ve výše uvedené věci.
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Městským úřadem v Hodkovicích nad Mohelkou a schvaluje nastavení cen tak, že se vždy 
uvede cena včetně DPH dle platné sazby. Rada města projednala výši cen služeb poskyto-
vaných Městským úřadem v Hodkovicích nad Mohelkou a schvaluje toto nastavení cen na 
rok 2015:

-  Shodné ceny s rokem 2014: kopírovací služby budou zpoplatněné částkou 2,- Kč/A4 a 4,- Kč/
A3 – vždy jedna strana; poplatek za odeslání faxu po ČR 20,-Kč, do ciziny 30,-Kč;  inzerce na 
vývěsní desce 10,-Kč/týden; hlášení rozhlasem 20,-Kč/1 hlášení; pohlednice 2,-Kč/ks.

-  Nově se stanovují ceny za samovýrobu dřeva na 120,-Kč/m3; prodej palivového dřeva měk-
kého 800,-Kč/m3 a tvrdého 1.000,-Kč/m3.  Ceny jsou uvedeny bez ceny dopravy.

-  Rada města jmenuje členy Grantové komise s účinností od 21.02.2015: Naďu Burianovou, 
PhDr. Oldřicha Čepelku, Ladislavu Bolardovou, Zbyňka Dostrašila a Pavlu Starou. 

-  Rada města projednala návrh starostky města na zveřejňování smluv na Portálu veřejné 
správy, Centrálním registru smluv. Rada města souhlasí se zveřejňováním písemně uzavře-
ných smluv a objednávek nad částku 5.000,- Kč.  Rada města ukládá starostce města na-
stavit systém zveřejňování smluv (odpovědnost jednotlivých zaměstnanců MěÚ), stanovení 
typu smluv, které budou zveřejňovány, které zveřejňovány nebudou, obsahu smluv, který 
zveřejňován bude a který zveřejňován nebude.

-  Rada města schvaluje návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou pro 
paní B. bytem Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města vzala na vědomí návrh na sjednocení podmínek pro zřizování vyhrazených 
stání na parkovištích pro vozidla (pro imobilní osoby). Rada města ukládá tajemnici města 
předložit do dalšího zasedání rady města seznam již zřízených míst s uvedením doby, na 
kterou jsou jednotlivá místa zřízena. Rada města projedná návrh na svém dalším zasedání.

-  Rada města schvaluje v Příloze č. 1 cenu za nájem pozemku ve výši 5,-Kč/m2/rok a cenu za 
služby spojené s nájmem místa na pohřebišti včetně vodného hrobky 150,-Kč/1 rok, hrobo-
vého místa pro uložení rakve se zemřelým 150,-Kč/1 rok a za urnové místo pro uložení zpo-
pelněných ostatků zemřelých 150,-Kč/1 rok. Rada města schvaluje v Příloze č. 2 ceník prací 
na veřejném pohřebišti následně: kopání hrobu 4165,-Kč, uložení urny do sklípku 300,-Kč, 
nespecifikované práce 1 hodina 300,-Kč s tím, že tyto ceny jsou uvedeny včetně DPH. Rada 
města schvaluje platnost ceníků od 1. března 2015.

-  Rada města bere na vědomí informaci pana Vlastimila Laurina týkající se vyúčtování pří-
jmů a výdajů s jejich členěním za rok 2014 a zůstatek na rok 2015.

-  Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku na žáka Mateřské školy v Hodkovicích nad Mo-
helkou a žáka Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou ve výši 100,- Kč na jednoho žáka.

-  Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva financí ve věci povolení k provozování 
loterie a jiných podobných her na území města Hodkovice nad Mohelkou – účastník řízení 
Victoria-Tip, a.s., Letenské náměstí 157/4,  Praha 7 – Bubeneč.

Informace z 1. zasedání zastupitelstva města 28. 1. 2015
-  Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2015. Příjmy jsou plánovány ve 

výši 35.194 tis. Kč, výdaje jsou plánovány ve výši 40.194 tis. Kč a financování je plánováno 
ve výši 5.000 tis. Kč. Zastupitelstvo města souhlasí se sociálním fondem na rok 2015 ve výši 
577,4 tis. Kč.

-  Rada města projednala žádost o opravu přístupové cesty k domě č.p. 543 Podlesí v Hod-
kovicích nad Mohelkou a pověřuje starostku města jednáním s panem Josefem Friblem  
a navržením řešení oprav. 

-  Rada města schvaluje nové složení Povodňově komise a krizového štábu města. Změna ve 
složení Povodňové komise a krizového štábu města bude součástí aktualizovaného povod-
ňového plánu.

-  Rada města bere na vědomí žádost EUROREGIONU NISA regionálního sdružení, Tř. 1. máje 
858/26, 460 01 Liberec o úhradu členského příspěvku nejdéle do 28.2.2015. 

-  Rada města souhlasí s žádost o uvolnění bytových prostor v ZŠ Hodkovice nad Mohelkou 
pro potřeby školy. K možnosti změny užívání se vyjádřil Stavební úřad města Hodkovice 
nad Mohelkou. Rada města pověřuje tajemnici města předáním vyjádření Stavebního úřadu 
města se specifikací potřebných dokladů ředitelce ZŠ.

-  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. 653 u paní R. 
(+ 1 osoba).

-  Rada města souhlasí s připojením  se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Tibetská 
vlajka bude vyvěšena dne 10.03.2015 na budově Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města schvaluje Zásady hospodaření s fondem FKSP na rok 2015 a Rozpočet fondu 
kulturních a sociálních potřeb na rok 2015 MŠ Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města schvaluje žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou, aby 
částka 43.076,- Kč (pořizovací cena mlýnku) byla převedena z rezervního fondu školy na 
fond reprodukce investičního majetku. 

-  Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou na 
jmenování nového člena školské rady vzhledem k tomu, že pan Pavel Artl již není zastupi-
telem města.  Na 4. RM byla zvolena členkou školské rady zvolena Mgr. Helena Řezáčová.

Informace ze 4. zasedání rady města 18. 2. 2015
-  Rada města projednala žádost o prodej pozemku p.č. 2389/1 (ostatní plocha) o výměře 21 

234 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal za společnost Jizerskohorská stavební 
společnost s.r.o., Pražská ul. 392, Hodkovice nad Mohelkou, IČ 49904884 její jednatel pan 
Tomáš Pasecký. Důvodem požadavku je rozšíření podnikatelských aktivit v dané lokalitě. 
Rada města souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku a ukládá tajemníkovi zveřejnit 
záměr prodeje na úřední desce města. Na příští radě města bude doporučen způsob prodeje 
nemovitosti. Následně bude věc předložena do zastupitelstva města.

-  Rada města projednala informaci starostky města o ceníku plateb za údržbu a použití hřišť 
ve sportovním areálu za ZŠ v Hodkovicích nad Mohelkou platný od 25.1.2012 a Provozním 
řádu areálu za ZŠ v Hodkovicích nad Mohelkou. Rada města souhlasí s tím, že ceník pro 
rok 2015 se nemění. Rada města souhlasí s aktualizací Provozního řádu areálu a ukládá 
místostarostce města předložit upravený Provozní řád areálu příští RM ke schválení.  

-  Rada města projednala „Základní body pro nastavení rozvoje cestovního ruchu město Hod-
kovice nad Mohelkou“ zpracované paní Naďou Burianovou. Rada města souhlasí s pou-
žíváním přízviska města Hodkovice nad Mohelkou, Brána Podještědí a v příští RM bude 
projednán postup zadání poptávky zpracování loga včetně grafického manuálu. 

-  Rada města projednala návrh starostky města na sjednocení cen služeb poskytovaných Pokračování na straně 10
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-  Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku města p. č. 786/3 (ostatní plocha) o výměře 
343 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou za cenu 50.- Kč/m2. Žádost podali manželé Z., bytem  
Sychrov.

-  Zastupitelstvo města schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obsluž-
nosti Libereckého kraje pro rok 2015, předloženou panem Vladimírem Mastníkem, členem 
rady kraje, pověřeným řízením resortu dopravy. Požadovaná částka podle smlouvy je prak-
ticky stejná jako v roce 2014 a činí 255.240,- Kč.

-  Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění 3. Výzvy k podání žádosti o dotace z Grantového 
programu města Hodkovice nad Mohelkou pro rok 2015. Podpořeny mohou být kulturní, 
vzdělávací, sportovní, společenské a volnočasové aktivity a akce: na území města, ve pro-
spěch jeho obyvatel, pro propagaci města a na podporu studentských prací. 

-  Zastupitelstvo města schvaluje vyplácení měsíčních odměn členům výborů ZM, kteří nejsou 
zároveň členy zastupitelstva města, a to ve stejné výši jako u členů zastupitelstva města ve 
výši 500,- Kč za měsíc.

-  Zastupitelstvo města souhlasí s výsledkem výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Zpracování nového územního plánu města Hodkovice nad Mohelkou dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších před-
pisů“. Nejvýhodnější nabídku předložil pan Ing. arch. Tomáš Kodet, bytem Sokolská 2291/4, 
Prostějov, IČ 746 06 476 s cenou zakázky 255.000,- Kč (varianta A) a 275.000,- Kč (varianta B).

-  Zastupitelstvo města schvaluje doporučení výběrové komise na dodavatele veřejné zakázky 
„Zateplení MŠ v Hodkovicích nad Mohelkou“. Podle provedeného výběrového řízení, byla 
vybrána společnost B&F spol. s. r.o., se sídlem ve Frýdlantu v Čechách, IČ 499 05 201 s vy-
soutěženou cenou ve výši 6.869.549,- Kč. Cena je bez DPH. 

-  Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení návrhu č. 57 do zadání nového územního plánu 
Města Hodkovice nad Mohelkou podle příloh, které jsou jeho nedílnou součástí. 

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva fi nancí ČR ve věci Platebního 
výměru Úřadu Regionální rady soudržnosti Severovýchod č. 41/2013 ze dne 20.08.2013 na 
odvod za porušení rozpočtové kázně ve věci dotační akce „Sportovní areál ZŠ Hodkovice nad 
Mohelkou“. Podle uvedeného Rozhodnutí se platební výměr Úřadu Regionální rady soudrž-
nosti Severovýchod č. 41/2013 zrušuje a řízení se zastavuje.

Úplné znění  usnesení  rady města  a zastupitelstva najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

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

19–21/3/2015

EURO
REGION
TOUR
2015

PÁ 20/3

70% ZATMĚNÍ 
SLUNCE

Možnost pozorování s výkladem
Astronomického ústavu

SO 21/3 20.00

POLEMIC
& FAST FOOD 
ORCHESTRA

Koncert skupin
Vstupné 250 Kč / 200 Kč předprodej

VÝSTAVIŠTĚ
EUROCENTRUM
JABLONEC NAD NISOU
www.eurocentrumjablonec.cz

Otevírací doba:
čt 10.00–18.00 / pá 10.00–18.00 / so 9.00–12.00

VSTUP ZDARMA

 15. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu

www.euroregiontour.cz
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Březen – měsíc čtenářů
I v letošním roce vyhlásil Svaz knihovníků 
soutěž pro nejlepší čtenáře. Tentokrát bu-
deme vybírat nejlepšího čtenáře – tatínka. 

Naše knihovna se k  soutěži přihlásila, ale 
protože v  knihovně probíhají nutné opravy 
budovy, musíme soutěž přizpůsobit vzniklým 
technickým podmínkám. 

Pokud chcete svého tatínka nominovat do 
soutěže, vyzvedněte si v knihovně hlasovací 
lístek a odevzdejte ho do 12. března kni-
hovnici.

Lístky zašleme do Krajské knihovny v Liberci, 
kde se 21. března budou vyhlašovat výsled-
ky. Více informací v knihovně!

Akce v březnu 2015
Vážení čtenáři,
v pondělí 16. února 2015 se konalo v obřadní síni na radnici přátelské setkání zástupců spolků, 
sdružení a příspěvkových organizací v Hodkovicích nad Mohelkou se zástupci města. Hlavním 
cílem setkání bylo sestavení harmonogramu akcí pořádaných jednotlivými spolky a městem tak, 
aby se pokud možno chystané akce nepřekrývaly. V kalendáři vám budeme každý měsíc přinášet 
přehled ohlášených kulturních a sportovních událostí v našem městě. 

2. 3. Den otevřených dveří v Mateřské ško-
le (9.00 – 15.00 hodin)

6. – 7. 3. Expediční kamera - horolezecký oddíl 
– v Městském kině

7. 3. Lankův memoriál – otevřená střelecká 
soutěž

7. 3. Výroční členská schůze včelařů

12. 3. Divadelní představení S  tvojí dcerou 
ne – v Kulturním domě od 19.00

14. 3. Přesná muška – střelecká soutěž

14. 3. Společenský ples – pořádají Rodáci 
a OS KOVO – v Kulturním domě

15. 3. Dětský karneval – pořádá Motýlek
20. 3. Zahájení výstavy fotografi í Hany Lin-

kové – 17.30 – 19.00 v Městském kině
20. 3. Výroční členská schůze myslivců
21. 3. Výroční členská schůze SK
22. 3. Premiéra písniček – H.A.D.
27. 3. Valná hromada – H.A.D. 
28. 3. Výroční členská schůze rybářů

Významné osobnosti:
5. 3. Pavla Jazairiová, novinářka a spisovatelka (70. výr. nar.)
7. 3. Tomáš Garrigue Masaryk (165. výr. nar.)
12. 3. Otakar Batlička, cestovatel a spisovatel (120. výr. nar.)
22. 3. Ludvík Kundera, básník a prozaik (95. výr. nar.)
29. 3. Jiří Wolker, básník (115. výr. nar.)

Významné dny:
2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír
8. 3. Mezinárodní den žen
10. 3. Vlajka pro Tibet
20. 3. Jarní rovnodennost – první jarní den
22. 3. Světový den vody
28. 3. Den narození Jana Amose Komenského
29. 3. v 02.00 začíná letní čas

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
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!!! Od 13. března do 23. března bude knihovna zavřená. !!!

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ HANY LINKOVÉ

VOLNÁ TVORBA
BŘEZEN 2015 – ČERVEN 2015

 Městské kino v Hodkovicích n. M.

dále přístupno před každým fi lmovým představením

slavnostní zahájení 
20. 3. 2015 17.30 – 19.00 hodin
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Obchodní dům se nachází na jedné z nej-
frekventovanějších pražských tříd, Na Poříčí 
v městské části na Novém Městě. Kdysi zde stá-
valy budovy zájezdního hostince. Tyto budovy 
koupil ve 30. letech minulého století podnikatel 
Jaroslav Brouk. 

Budovy nechal zbořit a na jejich místě dal 
postavit funkcionalistický obchodní palác podle 
plánů architektů Josefa Kittricha a Josefa Hru-
bého. Obchodní dům s obestavěnou výměrou 
cca 72 000 m3, celkovou půdorysnou plochou 
cca 22 000 m2 a prodejní plochou 15 000 m2 
byl největším a nejmodernějším obchodním do-
mem ve střední a východní Evropě. 

Na střeše budovy byl instalován neonový 
reklamní poutač ve stylizovaném tvaru bílé 
labutě (bílé tělo, červený zobák), který se otá-
čel a byl za tmy velmi dobře viditelný z mnoha 

Věděli jste, že…
19. března 1939 byl slavnostně otevřen obchodní dům Bílá labuť v Praze a od tohoto data 
je nepřetržitě v provozu. Při otevření řekl známý pražský novinář: „Bílá labuť, to je více než 
obchodní palác – je to chrám práce, zboží a  lidí, v němž každodenní prodávání byste měli 
zahájit hrou na varhany.“

míst v Praze. Senzací bylo umístění pohyblivé-
ho schodiště (eskalátoru) z přízemí do prvního 
patra, neboť se jednalo o první pohyblivé scho-
diště ve střední Evropě umístěné uvnitř objek-
tu. Schodiště mělo dopravní kapacitu 4 tisíce 
osob za hodinu. Mezi technické vymoženosti 
patřily také pneumatické pokladny s 32 sběrný-
mi stanicemi na prodejnách, které byly vzájem-
ně propojeny speciálním potrubním systémem 
s ústřední pokladnou. V obchodním domě bylo 
zaměstnáno 500 osob a denní návštěvnost ob-
chodního domu se pohybovala mezi 20 až 30 ti-
síci osobami.

Obchodní dům Bílá labuť je tradičním 
obchodním domem. Nachází se zde více než 
50 obchodních jednotek, restaurace, kuchyňské 
studio, provozovny nejrůznějších služeb a také 
kopírovací a tiskařské služby a lázně.

Hodkovická výročí v roce 2015
V letošním roce si můžeme připomenout několik kulatých výročí v souvislosti 
s Hodkovicemi.

150 let založení hasičského sboru

145 let zřízení četnické stanice

140 let založení obecní spořitelny

130 let otevření nové tělocvičny

125 let otevření české jednotřídní 
a mateřské školy

120 let stavba silnice z Hodkovic 
do Pelíkovic

115 let otevření nového pivovaru

110 let postavení Schillerova památníku

90 let otevření nové české školy

90 let založení českého fotbalového klubu

80 let tragédie na svazích Javorníku: 
smrt A. Walderta

70 let konec 2. světové války

70 let znovuotevření knihovny 

VELIKONOČNÍ vítání MARIE
Je nutné začít vzpomínkou na Hodkovickou adventní cestu vzhůru, kterou zorganizoval 
H.A.D. a Rodáci. Na první cestu vzhůru (2013) přišlo asi 80 lidí. U každé kapličky jsme zazpívali 
koledu a nahoře za zvuků fanfár shlédli na zdi velké kaple stínové ilustrace k vánočním svátkům. Vloni 
(2014) přišlo i přes velmi ošklivé počasí téměř 150 lidí. Ještěže byl připraven čaj pro děti a svařáček pro 
dospělé, kdo chtěl, mohl si opéci vánočního buřtíka. Tentokrát byly připraveny živé obrazy a pověstnou 
třešničkou se stalo mimořádné otevření velké kaple a společný zpěv nejznámější koledy.

Proč to připomínám?

Protože jsme si říkali při jednom sezení HADu, 
že máme pocit, že v současné složité době mají lidi 
víc a víc potřebu potkávat se a společně prožívat 
(alespoň) sváteční chvíle, když už bohužel pro denní 
starosti v běžném všedním shonu na to není čas.

Tak jsme pro letošní Velikonoce vymysleli 
a  spolu s  Rodáky připravujeme další krásné 
setkání a třeba se z něj také stane tradice :-), 
tentokrát jarní a velikonoční. 

V sobotu 4. 4. 2015 v 16.00 se sejdeme opět 
u kapliček. Tentokrát proto, abychom umístili 
do jedné z nich (ze které zmizel obraz a ozdo-
by…) keramickou sošku Marie s dítětem. Tato 
soška vznikla v dílně Novovesanu a její autor-
kou je Šárka Landová. Sošku věnuje autorka 
a spolek  Novovesan Hodkovicím a ještě k tomu 
přijede zazpívat dětský sbor z Nové Vsi. 

Ke vzniku sošky Marie se váže také zajíma-
vá historka, kterou mi vyprávěla Blanka Hav-
lová, hlavní iniciátorka a zakladatelka spolku. 
V kostele v Nové Vsi podobná soška byla a ně-
jaký nenechavec (slušně řečeno) ji odcizil. Tak 

si v Novovesanu jednou (u piva) řekli, že když 
se soška (bohužel) nenašla, ať hledali, jak hle-
dali… udělají novou. Při letní keramické dílně, 
kterou Novovesan uspořádal, vzniklo Marií 12, 
jedna krásnější než druhá. Jednu vybrali a za 
účasti široké veřejnosti s posvěcením místního 
pana faráře umístili jednu Marii zpět do koste-
la v Nové Vsi. 

Marie Šárky Landové se stane tichým spo-
jením mezi oběma místy Hodkovicemi nad 
Mohelkou a Novou Vsí a společným vyjádře-
ním naděje, že některé věci - spíše hodnoty - se 
v Čechách neztratí, ani když je někdo odcizí... :-)

Srdečně vás zveme a těšíme se, 
že přijdete přivítat Marii. 

Prosíme jen, abyste sebou přinesli vyfouk-
nutou ozdobenou kraslici, navlékneme ji na 
společnou šňůrku a zavěsíme na slavnostní ve-
likonoční strom u kapličky. Pokud budete mít 
kraslici dříve hotovou, můžete jí odevzdat v Ce-
novém ráji na náměstí do 1. 4. 

 
Za HAD: Darina Martinovská

 V ordinaci praktického lékaře MUDr. Martina Malíka dochází  ke 
změně telefonního čísla – nové číslo do ordinace je od 1. března 

2015 toto: 739 232 767. Staré číslo bude odpojeno.
Děkujeme za pochopení

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
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PNEUSERVIS Pavel Šulc 

 

Provozní doba od 8.30 hodin.

Telefon: 721 806 695
 

Adresa:
LESNÍ 473 (KOLONIE)

463 42 HODKOVICE NAD MOHELKOU

IČO: 15703614

Pl
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Výsledky závěrečného kola ekologické soutěže konané v Třeboni 27. 1. 2015
Do prvního kola se přihlásilo  400 žáků z celé republiky. Do druhého kola postoupilo 35 žáků, 
z nichž 7 bylo z naší školy. Ti se umístili takto:

Úspěchy našich žáků

2. místo Lukáš Roubínek (9.B)

3. místo Nikola Domácí (8.A)

9. - 10. místo Tereza Vyhlasová (9.B)

14. místo Kristýna Kopecká (9.A)

15. místo Jitka Košková (9.B)

16. místo Laura Majerčíková (9.B)

17. místo Ondřej Polívka (8.A)

Do krajského kola matematické olympiády postoupila
Věra Horáková (9.B)

Podkrušnohorské setkání Baltíků
Jednalo se o dvoudenní setkání programátorů Baltíka z celé ČR.

Soutěžní kategorie byly následující:

B – pro 4. – 6. ročníky: v této kategorii bylo celkem 14 účastníků. Zde vybojoval Jiří Křížek 
krásné 6. místo.

C – pro 7. – 9. ročníky: celkem 15 účastníků. I zde bylo naše nejlepší umístění na pěkném 
6. místě, které obsadil Jiří Růta. Další umístění bylo následující: Matyáš Fiala – 7. místo, 
Emil Milan Kněbort – 9. místo a František Dědek – 14. místo.

Výměna průkazů osob se zdravotním postižením 
(průkazů mimořádných výhod)

Od 1. 4. 2015  bude zahájeno vydávání nových průkazů (výměny) s označením 
TP, ZTP a ZTP/P. Jedná se o průkazy, jejichž platnost je delší než 1. 4. 2015.

Výměna průkazů se týká osob, které jsou  k 1. lednu 2015 držitelem průkazu 
mimořádných výhod vydaného podle předpisů účinných přede dnem 1. ledna 2012 
nebo průkazu osoby se zdravotním postižením vydaného podle § 34 nebo § 35 
zákona č. 329/2011 Sb. ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2014.

Výměna průkazů bude probíhat na Úřadu práce ČR, krajské pobočce v Liberci, Dr. 
Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn.

K výměně předložte:

-  Vyplněný formulář „Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním 
postižením“, který je k dispozici na pobočce Úřadu práce ČR, na Městském úřadě 
v Hodkovicích nad Mohelkou (kancelář sociální práce - paní Bolardová) nebo na 
webových stránkách na adrese:  https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/
OZPPRO.jsp

-  Současný průkaz osoby se zdravotním postižením nebo rozhodnutí o přiznání 
průkazu (prokázání nároku)

-  Aktuální fotografi e o rozměru 35 x 45 mm (rozměry fotografi e na OP)

-  30 Kč na zaplacení správního poplatku.

Úřední hodiny ÚP:

PO 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00

ÚT 8.00 – 11.00

ST 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00

ČT 8.00 – 11.00

Telefon ústředna: 950 132 111

--------------------------------------------------------

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na MěÚ Hodkovice nad Mohelkou – paní Bolardová, 
tel. 485 145 353, 608 663 945
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M + P stravování
Naše fi rma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy 

do fi rem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

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

  Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.
  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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Sdružení rodáků a přátel Hodkovic a Odborová organizace KOVO Monroe 
 

pořádá 
 

V sobotu 14. března 2015 v kulturním domě v Hodkovicích 
 

 

 
Začátek: 2000        Konec: 0200  

 

K poslechu a tanci hraje LEVOU RUKOU BAND 
Předtančení 

 

                                                     Vstup pouze ve společenském oblečení. 
Předprodej vstupenek od 26. 1. v prodejně Cenový ráj na náměstí T.G.M. 

Cena vstupenky 120 Kč 
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Horolezecký oddíl a Městské kulturní středisko  
vás zvou  

na filmový festival

EXPEDIČNÍ KAMERA 2015
Kde: Kino v Hodkovicích nad Mohelkou

Kdy: 6. – 7. 3.  2015
6. 3. 2015 od 18.00 hod.

Od 19.00 hod. Host: Petr „Miska“ Mašek „Expedice K 2“ 

7. 3. 2015 od 18.00 hod.

Vstupné: dospělí: 70 Kč

 senioři, studenti: 40 Kč

 ZTP: zdarma.

Program festivalu na: www.expedicnikamera.cz.

Občerstvení  zajištěno, vstupenky jsou slosovatelné, těšíme se na vaši návštěvu.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI LIBERECKA 2014
V úterý 10. 2. 2015 jsem se s Honzou Bobkem (členem rady města) zúčastnila vyhlášení 
ankety NEJLEPŠÍ SPORTOVCI LIBERECKA 2014. 

Bonusem pro nás - zástupce Města Hodkovice nad Mohelkou bylo 4. místo v kategorii 
KOLEKTIVY MLÁDEŽE, na 4.místě se umístil Darek Doležal a David Hruda – mistři 
republiky žactva v synchronních dvojicích - skoky na trampolíně. 

Darek Doležal je z Hodkovic, patří mu velká gratulace a přání, ať se i nadále daří... 
Vítězkou hlavní kategorie se stala Eva Samková - olympijská vítězka ze Soči.

Markéta Khauerová
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Vážení spoluobčané a sportovci,
od 1. března 2015 je zahájen provoz na víceúčelovém sportovním areálu Za školou 
v Hodkovicích nad Mohelkou. Zasportovat si zde mohou jednotlivci i sportovní týmy. 
Přejeme příjemně prožité chvíle a hodně sportovních zážitků.

Přijďte si protáhnout tělo a udělat něco pro zdraví.

Kontaktní osoby na sportovišti:
Václav Kyncl – tel. 723 923 012, Pavel Lang – tel. 606 428 836

Provozní doba areálu je od 8:00 do 22:00 hodin.

Ceník:
Malé hřiště – volejbal, tenis, košíková, nohejbal, …        

90 Kč/hodina  700 Kč/předplatné na 10 hodin

Fotbalové hřiště
130 Kč/hodina  1000 Kč/předplatné na 10 hodin

Atletický ovál je pro veřejnost volně přístupný, pokud není pronajaté fotbalové 
hřiště.

Noční svícení: 100 Kč/hodina

Po domluvě se správci areálu je možné zapůjčení sportovního náčiní (míč, tenisová 
raketa, …).

Mgr. Helena Řezáčová

SPORTOVNÍ AREÁL ZA ŠKOLOU

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, 
oznamuje svým zákazníkům, 

že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Tetra hnědá 

a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý
Stáří slepiček: 14 – 19 týdnů.

Cena: 149 – 180 Kč/ks dle stáří.

Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční v úterý 17. března 2015 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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Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 417

Papírnictví – Alena Th omasová 
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
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80 let od tragédie na svazích Javorníku
smrt Adolfa Walderta

Před 80 lety, v neděli 10. února 1935, se ve věku nedožitých třiatřiceti let při lyžařských závo-
dech na Javorníku smrtelně zranil Adolf Waldert, mistr kolářský z Hodkovic. Ten byl zároveň 
i vedoucí těchto závodů a trať jistě znal. Co přesně bylo příčinou nárazu do stromu, se zřejmě 
již nedovíme. Adolf Waldert utrpěl smrtelná zranění a přivolaný hodkovický doktor A. Longin 
již mohl konstatovat pouze smrt na následky těchto zranění.

Na A. Walderta jsou však na svazích 
Javorníku dvě památky. První se nachází u tzv. 
Kamenného stolu při cestě z Obřího sudu 
k Záskalí (obr. 1). Druhou památkou je tabulka 
na Kahligově pomníku při cestě od javornické 
kapličky směrem k Hodkovicím (obr. 2).

Na paměť tragédie byl na strom umístěn 
kříž z lyží. Ten vydržel mnoho let, ale povětr-
nostní podmínky na Javorníku vykonaly své. Po 
kříži už není stopy, a jestli stojí i strom nevíme.

Adolf Waldert, činný také jako turner a ha-
sič, je pohřben na hodkovickém hřbitově. Jeho 
hrob byl před třemi lety opraven Janem Bla-
schkem z Hodkovic (obr. 3).

Gabriele Waldertová, vdova po A. Walderto-
vi, se znovu provdala, a to za Ewalda Ullmanna, 
koláře ze Smržovky. Po 2. světové válce byla ro-
dina odsunuta do Německa.

Tolik k připomenutí památky hodkovického 
sportovce Adolfa  Walderta, který byl těsně před 
závody  na Javorníku ještě třetí na závodech 
v Novém Městě pod Smrkem.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

obr. 1

obr. 2

obr. 3

 
 

V neděli 15.03.2015 od 15:00 hodin pořádáme 
v kulturním domě 

   
Moderovat a hrát bude Honza Nesvačil. 

Připravujeme:  

 soutěže                            

 dětskou diskotéku 

 odměnu všem dětem v maskách 

 

Vstupné: 

Masky dětské i dospělácké – zdarma 

ostatní – 30 Kč 

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tým RK Motýlek 
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Leták vznikl v rámci  projektu „Podpora seniorů ohrožených 
a postižených domácím násilím a týráním“ podpořeným Nadací 
Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, 
který je financován z Norských fondů.

 

Co je to týrání a domáCí násilí

týrání není jen fyzické násilí. Zahrnuje také psychické ponižování, 
ekonomické využívání, zanedbávání péče či sexuální násilí. 

Vnuk od babičky pravidelně vyžaduje 
podstatnou část starobního důchodu 
pro své potřeby. Paní nezbývají peníze 
na léky.

Ošetřovatelka v domově pro seniory 
se chová neuctivě k jednomu z klientů. 
Tyká mu a do koupelny ho vozí chodbou 
téměř nahého, zdůvodňuje to tím, 
že pán již nevnímá dění kolem sebe.

Seniorka darovala po smrti manžela dům synovi a jeho rodině. Snacha 
na paní slovně útočí, zakazuje jí pohyb po zahradě a vyhání ji do domova 
pro seniory.

jak pomoCi ohroženým seniorům 

V situaci domácího násilí a týrání nejste sami, nebojte se říci o podporu. 

Pokud jste se stali svědkem nebo obětí týrání či domácího násilí, nemlčte. 
Obraťte se na policii či intervenční centrum, svěřte se lidem ve Vašem 
okolí nebo zavolejte na bezplatnou anonymní linku důvěry 

senior telefon 800 157 157 a poraďte se, jak dále postupovat.

pomoC seniorům ohroženým 
domáCím násilím a týráním

letak_pro_tisk copy.indd   1 21.11.14   13:29

Pátek 6. března a sobota 7. března v 18.00 hodin

EXPEDIČNÍ KAMERA 2014

Pátek 13. března v 19 hodin

GARFIELDŮV FESTIVAL HUMORU
Blíží se světový festival humoru a Garfi eld je opět připraven vyhrát. Animovaná 
komedie USA pro celou rodinu. Délka 73 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 20. března v 19 hodin

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Český fi lm Alice Nellis podle úspěšného románu M. Viewegha. Doporučená 
přístupnost 12 let. Délka 97 minut. Vstupné 50 Kč. Před promítáním fi lmu 
proběhne od 17.30 zahájení výstavy fotografi í paní Hany Linkové.

Pátek 27. března v 19 hodin

7 TRPASLÍKŮ
Špunťa, nejmladší ze sedmi trpaslíků, píchne nešťastnou náhodou Růženku 
do prstu a tím uspí ji i celé království. Podaří se trpaslíkům chybu napravit? 
Německý animovaný fi lm. Délka 88 minut. Vstupné 50 Kč.

20. BŘEZEN 2015 – 19. ČERVEN 2015 - PŘEDSÁLÍ KINA
VOLNÁ TVORBA

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ paní HANY LINKOVÉ

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
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  Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí 560,          

okres Liberec, příspěvková organizace

                                                                                    

SRDEČNĚ VÁS ZVEME 

NA DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
DNE 3. 3. 2015 OD 9 DO 15 HODIN.

Zřizovatel mateřské školy:                                                
Město Hodkovice nad Mohelkou                                              

nám. T. G. Masaryka čp. 1

463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Ředitelka mateřské školy:
Mgr. Irena Ryplová

Přehled majitelů Hodkovic

1. Markvartici
2. páni z Lemberka
3. páni z Dražic (od doby vlády krále Pře-
mysla Otakara II. do r. 1376)
4. Jan Bieberstein (1376-1385)
5. Bohunek z Puklice (1385 – asi 1396)
6. páni z Kamence (asi 1396 – 1405)
7. páni z Kováně (1405 -1415)
8. Václav z Doubravic (1415 – 1424)
9. Bohuš z Kováně (1424 – 1450)
10. Jan Zajíc z Hazmburku (1450 -1489)
11. Jiří Berka z Dubé (1489 – 1495)
12. Diviš Vilém Zub z Landštejna (1495 – 
1502)
13. Jan Dubecký z Dubče (1502 – 1508)
14. Jan Chvalkovský z Ledče (1517 – 1517)
15. Jindřich Chvalkovský z Ledče (1517 – 
1530)
16. Jan z Vartenberka (1530 – 1547)
17. Jan z Oppersdorfu (1547 – 1584)
18. Markéta Popelovna z Lobkowic (1584 
– 1589)
19. Královská komora (1589 1590)
20. Berřich a Jan z Oppersdorfu (1590 
-1591)
21. páni ze Smiřic (1591 -1621)
22. Albrecht z Valdštejna (1621 -  1624)
23. Kryštof Eckstein z Ehrenecku (1624 
-1627)
24. Adam Vilém Schellhart – Doreweart 
(1627 – 1627)
25. Kryštof Eckstein z Ehrenecku (1627 – 
1629)
26. Jan Kuneš z Lukovce (1629- 1635)
27. Hanuš Felix Kuneš z Lukovce 1635
28. Jan Ludvík Hektor hrabě Isolani ( 
1635 – 1640)

Od několika občanů našeho města jsem dostal otázku, kdo a kdy vlastnil naše Hodkovice. 
Pokusím se tímto splnit svůj slib, že přehled majitelů uveřejníme v Kulturním kalendáři. Z do-
stupných údajů jsem sestavil tento přehled:

29. Anna Marie Alžběta a Anna Reggina 
Franca hraběnka Isolani (1640 – 1653)
30. klášter sv. Jakuba ve Vídni (1653 – 
1782)
31. Dolnorakouský náboženský fond 
(1782 – 1938)
32. kníže Rohan (1838 – 1850)
33. soudní okres Český Dub (1850 – 1858)
34. okres Liberec od roku 1859
35. Liberecký kraj nyní

Erby majitelů našich Hodkovic si můžete pro-
hlédnou na chodbě radnice. Znaky pro město 
vytvořil můj otec.  Chybí tam pouze znak Libe-
reckého kraje, který zde přikládám.

       Těšíme se na Vaši návštěvu.


