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Ladislava Marková

Karel Vyskočil

Marie Rybářová

Úvodní slovo  
redakční rady

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.

Vážení čtenáři,
jaro se hlásí o slovo a s ním přicházejí 
i Velikonoce, a proto mi dovolte, abych 
vám za celý kolektiv redakční rady popřá-
la jejich příjemné prožití a koledníkům 
bohatou pomlázku.

V tomto vydání opět najdete akce míst-
ních spolků, důležité informace z měst-
ského úřadu a také pozvánku na konec 
měsíce, který patří pálení čarodějnic. 

Slunečný duben přeje 
Naďa Burianová

Akce v dubnu 2015
4. 4. Hledání Marie H.A.D. + Rodáci
4. 4. Střelecká soutěž 

Jizerská liga – 2. kolo – otevřená soutěž
4. 4. Trhoplic – běh na Javorník 

horolezci
5. – 6. 4. Velikonoce

18. 4. Hodkovické peklo – střelecká soutěž otevřená soutěž

26. 4. Časovka jednotlivců  
KC Kooperativa Jablonec nad Nisou

30. 4. Stavění májky a pálení čarodějnic   
Město Hodkovice nad Mohelkou, horolezci, SK hokej, OS KOVO a H.A.D.

 

Hodkovické amatérské divadlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

NOVOVESAN, spolek pro volný čas, Nová Ves nad Nisou

vás srdečně zvou na 

VELIKONOČNÍ  
VÍTÁNÍ MARIE

NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ U KAPLIČEK

Chvíle očekávání a vítání nám zpříjemní dětský sbor Novovesánek a HORAČKY. 
Slavnostně bude podepsána listina o předání daru městu Hodkovice nad Mohelkou. 
Marie, vytvořená Šárkou Landovou vejde do třetí kapličky a stane se tichým spojením 
Nové Vsi nad Nisou a Hodkovic nad Mohelkou.

Společně ozdobíme Velikonoční strom, proto, kdo chcete, přineste vyfouknuté vajíčko. 

4. 4. 2015 
v 16.00
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-  Rada města schvaluje roční účetní závěrku ZŠ dle předložených výkazů a podkladů, předá-
vaných KÚLK, a to bez výhrad. Rada města schvaluje žádost ředitelky Základní školy v Hod-
kovicích nad Mohelkou, aby zisk z doplňkové činnosti ZŠ za rok 2014 ve výši 549.562,27 Kč 
byl ponechán pro potřebu ZŠ a byl rozdělen takto: 379.562,27,- Kč do rezervního fondu ZŠ 
a 170.000,- Kč do fondu odměn ZŠ.

-  Rada města schvaluje roční účetní závěrku, rozvahu, výkaz zisků a ztrát, rozbor hospoda-
ření dle jednotlivých činností a inventarizační zprávu pro rok 2014 příspěvkové organizace 
Technické služby Hodkovice k 31.12.2014, a to bez výhrad.

-  Rada města schvaluje žádost ředitele Technických služeb Hodkovice, aby zisk za rok 2014 
ve výši 796.288,25 byl ponechán pro potřebu Technických služeb Hodkovice a byl rozdělen 
takto: 394.264,38 Kč na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření minulých let a 100.000,-
Kč do fondu odměn TSH.

-  Rada města projednala žádost Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou o koupi garáže, 
která je v prostoru ZŠ za cenu 60.000,-Kč. Garáž by ZŠ využívala jako sklad nářadí i k ulo-
žení doskočiště apod. Tento investiční náklad by bylo možné hradit z rezervního fondu 
základní školy. Rada města pověřuje starostku města jednáním v této věci.

-  Rada města bere na vědomí oznámení o novém nájemníkovi v bytě č. 8 v Pražské ul. č.p. 
202 v Hodkovicích nad Mohelkou.

Informace ze 6. zasedání rady města 18. 3. 2015
-   Rada města souhlasí s žádostí o prodej části pozemku města p. č. 1686/1 (ostatní plocha) 

o výměře 92 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal L., bytem Jablonec nad Nisou, 
Rada města předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem části pozemku p.č. 810 (ostatní plocha) v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan Š., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Záměrem 
je vybudování parkovacích míst pro auta z jeho domu Mlýnská 228, Hodkovice nad Mohel-
kou. Rada města ukládá Ing. Janu Plačkovi, oddělení ŽPaP zjistit výměru pronajímané části 
pozemku a tajemnici zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o zřízení služebnosti (věcného břemene) na komunikaci a ply-
novodní přípojku k pozemku města na komunikaci p.č. 1138 (ostatní komunikace) v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou. Investorem je pan P., bytem Hodkovice nad Mohelkou Jednorá-
zová finanční náhrada je stanovena na 1.000.- Kč a bude uhrazena před podpisem smlouvy 
o zřízení věcného břemene.

-  Rada města projednala opravu poničeného zábradlí na mostku přes Mohelku v oblasti Lou-
kovský mlýn a ukládá starostce města zjistit, jaké normy je třeba při opravě dodržet a do-
řešit zlegalizování mostu.

Pokračování na straně 6

Městský úřad informuje

Informace z 5. zasedání rady města 4. 3. 2015
-  Rada města schválila žádost o pronájem pozemků p.č. 469 (ostatní plocha) o velikosti 

663 m2 v k.ú. Záskalí a p.č. 470 (ostatní plocha) o velikosti 716 m2 v k.ú. Záskalí za cenu  
2.-Kč/m2 Žádost podal pan P., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Záměrem je chov hospodář-
ských zvířat a sekání trávy na seno. 

-  Rada města schválila úhradu členského příspěvku EUROREGIONU NISA regionálního 
sdružení, Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec.

-  Rada města projednala zřízení služebnosti (věcného břemene) k pozemku manželů H., by-
tem Hodkovice nad Mohelkou, p.č 981 ( trvalý travní porost)o výměře 215 m2 v k.ú. Hod-
kovice nad Mohelkou. Jedná se o zřízení služebnosti ve prospěch města za účelem zřízení 
odvodňovacího kanálu. Rada města předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s žádost o prodej části pozemku města p.č. 372 (ostatní plocha) o vý-
měře 64 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, na kterém se nachází již zkolaudovaná stavba. 
Žádost podal za Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou o.s., Lyžařský oddíl. Rada města 
předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města projednala upozornění na nutnost provedení opravy povrchu místní komunika-
ce v ulici Mlýnská naproti domu č.p. 228 a zvážení omezení parkování zejména na poškoze-
ných místech. Jedná se o pozemek p.č. 808/1 ve vlastnictví Města Hodkovice nad Mohelkou. 
Rada města pověřuje místostarostku města jednáním s majitelem nemovitosti č.p. 228 Ing. 
Pavlem Šindelářem ve věci omezení parkování na poškozených místech.

-  Rada schvaluje žádost vedoucí Domu s pečovatelskou službou v Hodkovicích nad Mohelkou 
paní Čermákové o stanovení ročních paušálů na telefony za rok 2014 v DPS. 

-  Rada města projednala zprávu o přehledu plateb za teplo v roce 2014 v MŠ Hodkovice nad 
Mohelkou. Náklady za rok 2013 byly ve výši 523.087, 06 Kč, náklady za rok 2014 byly ve výši 
436.927,76 Kč.

-  Rada města projednala žádost o realizaci bezbariérového přístupu do zdravotního středis-
ka v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost podal MUDr. Martin Malík, praktický lékař.Rada 
města o problému bezbariérového přístupu ví a zabývá se technickým řešením problému.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užívá-
ním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 18.02.2015 Stav dluhů činí ke dni aktu-
alizace 202.900,50 Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města bere na vědomí inventarizační zápis o výsledcích inventury majetku ve správě 
Města Hodkovice nad Mohelkou k 31.12.2014. Porovnáním fyzické inventury s účetním sta-
vem nebyly zjištěny žádné rozdíly.
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-  Rada města projednala zápis č. 6 ze schůze Grantové komise, která projednala a vyhod-
notila došlé žádosti o příspěvek z Grantového fondu města v rámci 3. výzvy roku 2015. 
Z celkového počtu podaných 32 žádostí Grantová komise doporučuje radě města ke schválení 
29 žádostí; 3 žádosti byly pouze zaevidovány, neboť byly odevzdány po termínu. Tabulka 
podpořených projektů je samostatnou zveřejněnou přílohou.

-  Rada města schvaluje uzavření mateřské školy v době od 7.7.2015 do 31.7.2015 a od 3.8.2015 
do 7.8.2015 s tím, že rodiče budou na tuto skutečnost řádně upozorněni.

-  Rada města schvaluje úpravu podmínek již uzavřených nájemních i budoucích nájemních 
smluv tak, že pronajímatel je povinen uhradit nájemci cenu za pronájem pozemku vždy do 
30. června příslušného roku.

Informace ze 2. zasedání zastupitelstva města 11. 3. 2015
-  Zastupitelstvo města projednalo prodej pozemku p.č. 2389/1 (ostatní plocha) o výměře 

21 234 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. První žádost podal za společnost 1. Jizersko-
horská stavební společnost s.r.o., Pražská ul. 392, Hodkovice nad Mohelkou, IČ 49904884 
její jednatel pan Tomáš Pasecký a druhou žádost podal za společnost INTERDEVELOPER 
s.r.o., Ruprechtická 387/49, Liberec I.-Staré město, IČ 28665171 její jednatel Ing. Tomáš Ou-
vín. Zastupitelstvo města požaduje nejprve dořešit pozemky p.č. 2607 (trvalý travní porost) 
o výměře 929 m2 ve vlastnictví ČR, Státní pozemkový úřad a p.č. 2616 (zahrada) o výměře 
937 m2 ve vlastnictví ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR. Následně se ZM bude prodejem dále 
zabývat.

-  Zastupitelstvo města schvaluje zřízení služebnosti (věcného břemene) k pozemku manželů 
H., bytem Hodkovice nad Mohelkou, p.č 981 ( trvalý travní porost) o výměře 215 m2 v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o zřízení služebnosti ve prospěch města za účelem zříze-
ní odvodňovacího kanálu.

-  Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení návrhu č. 58 (pozemek p.č. 2974 v k.ú. Hodkovice 
nad Mohelkou) do zadání nového územního plánu města.

-  Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení návrhu č. 59 (pozemek p.č. 2675 v k.ú. Hodkovice 
nad Mohelkou) do zadání nového územního plánu města.

-  Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 1749/04/LCD ze dne 
1.11.2004 – financování výstavby bytových domů č.p. 667 – 670.

-  Zastupitelstvo města projednalo zápis z 1. jednání kontrolního výboru 01/02-2015 ze dne 
24.2.2015, schvaluje plán kontrolního výboru do konce 2. čtvrtletí 2015 a pověřuje kontrol-
ní výbor provedením kontrol dle plánu stanoveném v zápisu z 1. jednání kontrolního výboru 
01/02-2015 ze dne 24.2.2015.

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

-  Rada města projednala žádost o opravu dešťové kanalizace u objektu rodinného domu v Jí-
lovém na p.č. 204 v k.ú. Jílové. Žádost podal vlastník pozemku pan H., Hodkovice nad Mohel-
kou. Rada pověřuje starostku města jednáním s majiteli dotčených pozemků a zajištěním 
cenové kalkulace na opravu.

-  Rada města projednala a bere na vědomí žádost Ing. Jaroslava Mejstříka o projednání zá-
měru „Logistický park Jílové“. Rada města nedoporučuje zařazení do nového územního plá-
nu a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města projednala žádost o finanční příspěvek na výstavbu pergoly v areálu kluziš-
tě. Žádost podal za SK Hodkovice, oddíl nohejbal pan Tomáš Kraus. Rada města souhlasí 
se stavbou pergoly v areálu kluziště bez finanční spoluúčasti města. Rada města souhlasí 
s opravou střechy nad sociálním zařízením dle nákresu s tím, že úhradu nákladů ponese SK 
Hodkovice ze schválených rozpočtových prostředků.

-  Rada města souhlasí s žádostí o povolení pořádat v areálu kluziště noční nohejbalový tur-
naj od 27.6.2015 od 17.00 hodin do 28.6.2015 do 6.00 hodin. Žádost podal za SK Hodkovice, 
oddíl nohejbalu. Pořadatel zajistí řádnou pořadatelskou službu a ozvučení bude ztlumeno 
po 22.00 hod. 

-  Rada města projednala žádost o souhlas s testem soutěžního vozu Škoda Fabia na silnici 
č. III/28713 z Hodkovic nad Mohelkou (za železničním viaduktem) do Pelíkovic na rozcestí 
se silnicí z Rychnova u Jablonce n.N. přes Radoňovice, a to dne 25.3.2015 v době od 8,00 do 
18,00 hod. Rada města souhlasí s uskutečněním výše uvedených testovacích jízd s tím, že 
pořadatel zajistí bezpečnost provozu.

-  Rada města souhlasí s pořádáním 36. ročníku cyklistického závodu „Časovka jednotlivců“ 
dne 26.04.2015 od 10,00 do 14,00 hod. a uzavřením komunikace č. III/278 mezi Hodkovi-
cemi nad Mohelkou a Českým Dubem v době konání závodu. Objízdná trasa bude vedena 
v době závodu po silnici č. III/2787 přes Sobotice a Petrašovice. Žádost o vyjádření podal 
odbor dopravy Magistrátu města Liberec pro účastníka řízení KC KOOPERATIVA Liberec, 
IČ 64040704.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s uží-
váním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 28.02.2015.Stav dluhů činí ke dni 
aktualizace 223.835,50 Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných 
částek.

-  Rada města schvaluje roční účetní závěrku, rozvahu, výkaz zisků a ztráty, přílohu příspěv-
kové organizace sestavenou k 31.12.2014, rozbor hospodaření dle jednotlivých činností a in-
ventarizační zprávu pro rok 2014 příspěvkové organizace Bytové hospodářství Hodkovice 
k 31.12.2014, a to bez výhrad.

-  Rada města schvaluje žádost ředitele Bytového hospodářství Hodkovice, aby zisk za rok 
2014 ve výši 178.681,12 byl ponechán pro potřebu Bytového hospodářství Hodkovice a byl 
přidělen do rezervního fondu.
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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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NEBOJ SE, PŘIDEJ SE
V lednu 2015  podala škola žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého  kraje  na projekt 
„NEBOJ SE, PŘIDEJ SE“. Cílem projektu je podpořit zájem dětí o smysluplné trávení vol-
ného času. Chceme zapojit i žáky, kteří stojí dosud stranou. Formou jednotlivých aktivit 
ukázat řadu možností sportovních, literárně - dramatických i přírodovědných. Rádi 
bychom vybudovali podmínky pro společné trávení volného času celých rodin, které 
považujeme za velice důležité pro vytvoření silných vazeb v rodině i citový vývoj dítěte. 
V projektu je zařazen i letní tábor, který řeší trávení volného času v době prázdnin.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje dne 
17. 2. 2015 jako hodnotící orgán Programu resortu školství, mládeže a zaměstnanosti 
posoudil žádost o poskytnutí dotace na projekt: „NEBOJ SE, PŘIDEJ SE“ a navrhuje 
poskytnutí dotace ve výši  30 000 Kč. 

Projekt CLoSE
V březnu 2015 se zapojí naše škola do pilotního testování žáků 9. tříd v rámci projektu 
CLoSE, který zpracovala PedF UK v Praze. V testech budou ověřovány znalosti matema-
tiky i jazykové a čtenářské dovednosti.

Informace ze ZŠ
SBĚR PAPÍRU 
KVĚTEN 2015 

 Pondělí 25. 5. 7.00 – 8.00
 Úterý 26. 5. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Středa 27. 5. 7.00 – 8.00
 Čtvrtek 28. 5. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Pátek 29. 5. 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 „Sbírku pro Aličku z Hodkovic n/M“

Základní škola Hodkovice nad Mohelkou

Vyhrazené stání pro vozidla

Upozornění pro osoby, které mají na parkovišti vyhrazené stání pro vozidla

Na základě usnesení rady města dochází ke sjednocení podmínek pro zřizování 
vyhrazených stání  na parkovištích pro vozidla (pro osoby zdravotně postižené) 
a ke kontrole již povolených vyhrazených stání

Dostavte se prosím po předchozí dohodě na tel. čísle 485 145 353 nebo 608 663 
945 na Městský úřad v Hodkovicích nad Mohelkou, do kanceláře paní Bolardové 
(kancelář č. 3),  k vyplnění žádosti a doložení potřebných dokladů

S sebou přineste

- platný průkaz  ZTP nebo ZTP/P
- technický průkaz vozidla
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA   
Hodkovice nad Mohelkou informuje

Středisko pečovatelské služby (PS) v DPS Hodkovicích nad Mohelkou informuje 
občany města a obcí v územním obvodu města, že stále poskytuje terénní 
pečovatelskou službu, a to v rozsahu základních činnosti PS dle vyhl. č. 505/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů:

– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

– poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

– pomoc při zajištění chodu domácnosti

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Informace poskytuje vedoucí DPS Hodkovice nad Mohelkou paní Hana Čermáková 
osobně nebo na elektronické adrese: soc1-hodkovice@volny.cz, mobil: 736 772 402 

Město Hodkovice nad Mohelkou přijímá žádosti o bydlení v Domě s pečovatelskou 
službou v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost si můžete stáhnout z webových stránek 
města (www.hodkovicenm.cz), osobně ji obdržíte na městském úřadu, kancelář p. 
Bolardové nebo přímo v DPS Hodkovice nad Mohelkou u paní Čermákové. Byty jsou 
přidělovány potřebným občanům jednotlivcům i dvojicím, kteří splňují stanovená 
kritéria.

Informace poskytuje paní Bolardová osobně nebo na elektronické adrese: ladislava.
bolardova@hodkovicenm.cz, telefon 485 145 353, 608 663 945

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 fotografie o rozměru 35 x 45 mm (rozměry fotografie 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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RK Motýlek uspořádal v neděli 15. 3. 2015 

Maškarní karneval,
kterého se zúčastnilo 108 dětí v krásných a originálních kostýmech.

Děkujeme touto cestou všem sponzorům karnevalu,  
bez kterých by nebylo možné tuto akci uspořádat. 

Poděkování si zaslouží:  
Mirek Hájek – KáDéčko, Cenový ráj, Hračky – paní Thomasová, 
Drogerie – pan Šturc, Domácí potřeby – paní Slavíčková, Ovoce 

zelenina – paní Šilarová, OS KOVO, Textil – paní Kozová.

Děkujeme také všem dobrovolníkům,  
kteří se podíleli na organizaci a přípravě.

 Tým RK Motýlek, o.s.

Významné dny:
2. 4. Mezinárodní den dětské knihy

7. 4. Světový den zdraví, Den vzdělanosti

12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky

20. 4. Mezinárodní den svobody tisku

22. 4. Den Země, Den stromů

23. 4. Světový den knihy

24. 4. Mezinárodní den skautů

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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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2015
 13. 7. – 17. 7. 2015 LÉTO NÁS BAVÍ
 10. 8. – 14. 8. 2015 V LÉTĚ FOTOGRAFEM
 17. 8. – 21. 8. 2015 ŠMOULOVÉ
 24. 8. – 28. 8. 2015 VZHŮRU DO OBLAK

Harmonogram dne
 08:00 – 08:30 příchod
 08:30 – 16:00 denní program, včetně oběda
 16:00 – 16:30 odchod 

Tábor je určen pro děti od 6-ti do 14-ti let. 

Fotografický od 9-ti let. 

Max. 21 dětí.

Cena: 1.300 Kč  
(Cena zahrnuje oběd, dopol. a odpol.svačinu, pitný režim, plánované aktivity)

Přihlášky: do 31. 5. 2015, se zaplacením zálohy 500 Kč/týden

 Informace a přihlášky: Vlasta Strnadová, tel. 724 542 616
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Vystudoval strojní inženýrství na C. a k. čes-
ké vysoké škole technické v Praze. Po studiích 
a pracovním pobytu v německém Vestfálsku 
se vrátil do Pardubic, kde se spolu se svým 
bratrancem Ing. Evženem Čihákem věnoval 
konstrukci letadel.

První úspěšný let provedl 16. dubna 1910, 
kdy proletěl dráhu 2 km ve výši 20-25 met-
rů. Po získání prvních zkušeností s pilotáží 
složil dne 16. června 1910 pilotní zkoušku 
a 30. dubna 1911 vzlétl s nově postaveným le-
tadlem vlastní konstrukce, vybaveným moto-
rem Daimler o výkonu 70 koňských sil. Trasa 
byla Pardubice – Chrudim a zpět. Let trval 
24 minut a 23 sekund a uskutečnil se ve výši 
400 metrů a prvním a jediným cestujícím byl 
bratranec Evžen Čihák.

Slavný let Pardubice – Velká Chuchle, 
který Jana Kašpara proslavil, uskutečnil 
13. května 1911. Vzdálenost 121 km překonal 
za 92 minut ve výšce asi 800 metrů. Letoun, 
kterým tento let uskutečnil, daroval Kašpar 
v roce 1913 tehdejšímu Technickému muzeu 
Království českého (dnes Národní technické 
muzeum v Praze), kde je vystaveno dodnes.

Dalším jeho slavným letem se stal první 
dálkový přelet s cestujícím v Čechách na tra-
se Mělník – Chuchle. Jeho pasažérem byl re-
daktor listu Národní politika Jaroslav Kalva.

Jan Kašpar se při jednom z dalších letů 
zřítil, ale měl štěstí a nezahynul a nadále 
poté provozoval leteckou školu.

Zemřel v chudobě 2. března 1927; pod vli-
vem duševní nemoci spáchal sebevraždu.

H. Vaňková

Věděli jste, že…
16. dubna 1910 provedl Jan Kašpar první úspěšný let?

Jan Kašpar (* 20. května 1883 v Pardubicích) byl český inženýr, průkopník české aviati-
ky, nejznámější z prvních českých leteckých konstruktérů a pilotů. 

"36. ročník cyklistického závodu "Časovka jednotlivců"  
dne 26. 4. 2015 od 10.00 do 14.00 hod."

Jedná se o úplnou uzavírku provozu na silnici č. III/278 Hodkovice nad Mohelkou –  
Český Dub v úseku od kraje Hodkovic nad Mohelkou (od odbočky na Bílou za kruhovým 
objezdem) po okraj Českého Dubu (benzínová čerpací stanice za odbočkou na Bílou ve 
směru Hodkovice nad Mohelkou).

Start a cíl závodu je cca 500 m od kruhového objezdu v Hodkovicích nad Mohelkou ve 
směru na Český Dub, obrátka je v Českém Dubu u benzínové pumpy.

Objízdná trasa ve směru od Českého Dubu je navržena po silnici č. III/2787 Sobotice – 
Petrašovice – Hodkovice nad Mohelkou.

Objízdná trasa ve směru od Javorníku je navržena po silnici č III/2787.

Přehled majitelů Hodkovic

1. Markvartici

2. páni z Lemberka

3.  páni z Dražic (od doby vlády krále  
Přemysla 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)

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

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)

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 – 1838)

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-
hlédnout na chodbě radnice. Znaky pro měs-
to vytvořil můj otec.  Chybí tam pouze znak 
Libereckého kraje, který zde přikládám.

Ing. Václav Zajíček

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Časovka jednotlivců – uzavírka silnice
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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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Dobrovolnická akce "Ukliďme Česko" vychází 
z  mezinárodně osvědčeného modelu "Let's  Do 
It!". Tento typ úklidových akcí již proběhl 
úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti  
9 milionů dobrovolníků.

Loňský úspěšný ročník, který byl oceněn Ekologickým Oskarem, nás motivoval 
k  pořádání dalšího ročníku v  tomoto roce. Letošní úklid se uskuteční  
18. dubna 2015.

Cílem pro rok 2015 je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a  uklidit 
ještě více černých skládek, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou 
veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek 
a nepořádku kolem nás.

www.uklidmecesko.cz

Pro občany celého Libereckého kraje bude od 1. dubna 2015 
k dispozici noční pohotovostní služba zubního lékaře 

 

 

na adrese: 

Boleslavova 1136/4, Liberec – Rochlice 

v ordinaci MUDr. Ahmad Abu Baker 

ordinační hodiny: sobota, neděle a svátky,  

od 18:00 hodin do 6:00 hodin následujícího dne 

telefon do ordinace:  +420 606 367 953 

www.aadent.cz 

Do ordinace mohou přijít pacienti s náhle vzniklými bolestivými stavy zubů 
nebo při zhoršení průběhu léčby zubů, pokud nemohou být ošetřeni svým 
registrujícím zubním lékařem. 

Za využití zubní pohotovostní služby je pacient povinen zaplatit regulační 
poplatek ve výši 90 Kč. (Doklad o zaplacení regulačního poplatku bude vystaven 
lékařem na žádost pacienta). 

Každý pacient obdrží o diagnostickém nebo léčebném výkonu záznam pro další 
využití, např. k přijetí do ústavní péče nebo ke kontrole u svého registrujícího 
zubního lékaře. 
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Hodkovická  
výročí  

v roce 2015

V  letošním roce si můžeme připo-
menout 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 
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Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma 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 pátek 17. dubna 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 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
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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

Rodina textilních průmyslníků se 
zasloužila o rozvoj průmyslu na Liberecku 
a firma Johann Liebieg & Co. svého času 
zaměstnávala tisíce zdejších obyvatel. 
Jejich liberecká textilní fabrika byla jedním 
z největších výrobců látek v celé tehdejší 
monarchii.

Stopy po působení Liebiegů jsou v Liberci 
patrné dodnes, a to především v podobě 
řady architektonických památek. Nový 
turistický a průvodcovský okruh, který 
rozšiřuje nabídku města pro návštěvníky, 
provede zájemce více či méně známými místy 
v Liberci.

Objekty a místa jsou označena 
očíslovanými skleněnými tabulkami nebo 
stojany, z nichž se lidé dozví základní 
informace ve čtyřech jazycích.

K novému průvodcovskému okruhu byla 
také vydána čtyřjazyčná brožura, která je 

Nový turistický okruh  
mapuje stopy Liebiegů v Liberci

Jedna z nejvýznamnějších libereckých rodin, která na přelomu 19. a 20. století vý-
znamně ovlivnila město a jeho tvář, je tématem nového libereckého turistického okru-
hu nazvaného „Po stopách Liebiegů“

volně dostupná v městském informačním 
centru spolu s mapovým podkladem, podle 
něhož mohou turisté putovat po Liberci.

Trasa návštěvníky zavede na sedmnáct 
míst. Například do Liebiegova městečka, na 
původní sídliště Domovina, k vilám rodiny 
či na Libereckou výšinu. Součástí brožurky 
je také přehled průmyslové architektury 
partnera projektu – polské Jelení Hory. 
Více informací lze získat na městském 
informačním centru a na internetu  
www.visitliberec.eu/liebieg, kde je k dispozici 
interaktivní mapa všech míst.

Městské informační centrum Liberec 
Náměstí Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec 

Tel.: 485 243 137
info@visitliberec.eu
www.visitliberec.eu

www.liberec.cz

Pátek 3. dubna v 19 hodin

VŠIVÁCI
Příběh dvou bratrů, které rozdělila jedna žena. Český film s Jiřím Langmajerem 
a Ondřejem Vetchým v hlavních rolích. Doporučená přístupnost 12 let.  
Délka 98 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 10. dubna v 18 hodin
ŠKATULÁCI
Animovaný film USA pro celou rodinu o podivných tvorech, kteří ukradnou, co 
mohou, dokonce i malého kluka.  Délka 97 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 17. dubna v 19 hodin

FRAJEŘI VE VEGAS
Celoživotní přátelé se rozhodnou to pořádně roztočit. A kde jinde, než v Las 
Vegas. Komedie USA v českém znění. Délka 105 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 24. dubna v 18 hodin
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Justin je středověký chlapec z dobré rodiny. Navzdory otcovým představám 
je rozhodnut stát se rytířem. Španělský animovaný film. Délka 90 minut.  
Vstupné 50 Kč.

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

VOLNÁ TVORBA
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ paní HANY LINKOVÉ

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM (Zdroj: www.justinandtheknightsofvalour.com)
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