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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,
máme za sebou měsíc plný oslav, ale 
i květen nabízí mnoho zajímavého vyži-
tí. V tomto vydání najdete tradičně akce 
místních spolků a organizací, informace 
z rady a zastupitelstva. Mateřská školka 
si připravila krátké ohlédnutí za akcemi 
a samozřejmostí je i pozvánka do kina.

Láskyplný měsíc květen přeje

Naďa Burianová

za kolektiv redakční rady 

Zveme všechny spoluobčany 

ve středu 6. května 2015  
od 18.00 hodin  

v Kulturním domě.

Pozvánka

na zasedání  
zastupitelstva města

Hodkovice nad Mohelkou 

Zápis dětí do MŠ Sluníčko 
Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, příspěvková organizace, okres Liberec 

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 

 

 Dne 8. 6. 2015 se koná PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na školní rok 2015/2016  
 Termín pro podávání žádostí: 8. 6. 2015 od 9:00 -16:00  

(§ 34 školského zákona). 
  Rodič /zákonný zástupce/ se osobně dostaví do MŠ Sluníčko 

Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, příspěvková organizace, 
okres Liberec 463 42, v hospodářské budově v ředitelně. 

 S sebou: vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání, vyplněné Vyjádření lékaře, občanský průkaz, rodný list 
dítěte 

Na základě těchto podkladů bude zahájeno správní řízení ve věci Přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělání do Mateřské školy „Sluníčko“ z. č. 561/2004 Sb. 
 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT V MŠ OD 27. 4. 2015, NEBO JEJ LZE STÁHNOUT  

NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OD 27. 4. 2015, KDE NALEZNETE VEŠKERÉ 
INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ. 

 
Dne 10. 4. 2015                        TĚŠÍME SE NA VÁS Mgr. Irena Ryplová, ředitelka 
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-  Rada města projednala žádost o povolení pořádat v areálu kluziště kulturní akci Rockový 
karneval od 30. 5. 2015 od 17.00 hodin do 31. 5. 2015 do 3.00 hodin. Žádost podal za SK 
Hodkovice, hokejový oddíl pan Miroslav Fér. Rada města schvaluje pořádání kulturní akce 
Rockový karneval s tím, že pořadatel zajistí řádnou pořadatelskou službu a má povinnost 
akci ukončit dne 31. 5. 2015 nejpozději v 1.00 hod. 

-  Rada města projednala žádost o povolení pořádat v areálu kluziště kulturní akci Pálení 
čarodějnic od 30. 4. 2015 od 17.00 hodin do 1. 5. 2015 do 3.00 hodin. Žádost podal za SK 
Hodkovice, hokejový oddíl pan Miroslav Fér. Rada města schvaluje pořádání kulturní akce 
Pálení čarodějnic s tím, že pořadatel zajistí řádnou pořadatelskou službu a má povinnost 
akci ukončit dne 1. 5. 2015 nejpozději v 1.00 hod. 

-  Rada města schvaluje roční účetní závěrku, rozvahu, výkaz zisků a ztráty, přílohu příspěv-
kové organizace sestavenou k 31. 12. 2014 pro rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská 
škola Hodkovice nad Mohelkou k 31. 12. 2014, a to bez výhrad.

-  Rada města schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou, aby zisk za 
rok 2014 ve výši 141.237,84 Kč byl ponechán pro potřebu MŠ Hodkovice a byl přidělen do 
rezervního fondu.

-  Rada města schvaluje udělení odměn za období 1. čtvrtletí 2015 zaměstnancům Technic-
kých služeb Hodkovice podle návrhu ředitele TSH. Způsob odměňování zaměstnanců TSH 
na následující období bude projednán s ředitelem TSH.

-  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. 670 u pana 
H.(+ 2 osoby) a v ul. Podlesí č.p. 653 u paní B (+ 1 osoba).

-  Rada města projednala podmínky pro používání znaku města Hodkovice nad Mohelkou 
a vlajky Hodkovice nad Mohelkou. Rada města souhlasí se zveřejněním znaku města Hod-
kovice nad Mohelkou v registru komunálních symbolů a požádáním poslanecké sněmovny 
ČR o právo užívat modrobílou vlajku města jako oficiální symbol města a předává věc zastu-
pitelstvu města k rozhodnutí. 

-   Rada města souhlasí s Žádostí o vyjádření k žádosti dopravce o vydání licence k provozování 
zvláštní linkové osobní dopravy na lince 549 082 Liberec – Jablonec nad Nisou – Rychnov 
u Jablonce n.Nisou – Hodkovice n.Mohelkou s platností od 1.5.2015, kterou předložil Ivan 
Pacák – přepravní služby, Jiráskova 459, Liberec XII – Staré Pavlovice, IČ 120 55 042.

Informace z 8. zasedání rady města 15. 4. 2015
-  Rada města souhlasí s žádost o pronájem části pozemku p.č. 3298 (trvalý travní porost) 

o celkové výměře 3746 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře 
75 m2. Žádost podala paní D., Hodkovice nad Mohelkou. Rada města s pronájmem části výše 
uvedeného pozemku souhlasí a ukládá tajemnici zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce 
města. 

-  Rada města projednala žádost o koupi stavebního pozemku ve vlastnictví města Hodkovice 
nad Mohelkou, kterou podala paní Z.,  Liberec 6. Rada města sděluje, že ve vlastnictví města 
nejsou žádné stavební pozemky a doporučuje obrátit se na soukromé vlastníky stavebních 
pozemků.

Pokračování na straně 6

Městský úřad informuje

Informace ze 6. zasedání rady města 1. 4. 2015
-  Rada města souhlasí s žádostí o koupi části pozemku p.č. 164/1 (ostatní plocha) o výměře 

cca 220 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní M., bytem Hodkovice nad 
Mohelkou. Podmínkou prodeje je úhrada nákladů na geometrické oddělení pozemku. Rada 
města ukládá tajemnici zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města a předkládá věc 
k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města schvaluje žádost o prodloužení pronájmu p. č. 2032/3 (zahrada) o výměře 80 
m2  v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní Z., bytem Hodkovice nad Mohelkou.  
Cena pronájmu  2.-Kč/m2/rok, délka pronájmu 5 let. Rada města dále pověřuje tajemnici 
zapsáním geometrického plánu do katastru nemovitostí.

-  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. Žádost podal za investora p. P, Hodkovice nad Mohelkou opráv-
něný RWE Distribuční služby, s.r.o., Nitranská 57, Liberec a předkládá věc k rozhodnutí 
zastupitelstvu města. 

-  Rada města projednala žádost ing. Horáka na opravu části ul. Pelíkovická v úseku křižo-
vatka s III/28713 – konec komunikace u č.p. 657. Rada města pověřuje starostku města jed-
náním s firmou, která bude realizovat přeložku plynu  v souvislosti s rekonstrukcí vozovky 
a oslovením další firmy k předložení cenové nabídky.

-  Rada města projednala informaci tajemnice o upozornění na špatný stav chodníku v Libe-
recké ulici.Rada města ukládá starostce města jednat s firmou SčVaK o opravě chodníku.

-  Rada města neschvaluje žádost o pronájem části pozemku p.č. 3298 (trvalý travní porost) 
o celkové výměře 3746 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou s možností dalšího odkupu. Žá-
dost podala paní C.,  Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem části pozemku p.č. 810 (ostatní plocha) o celkové 
výměře 2752 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře 12 m2. 
Žádost podali manželé N., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města ukládá tajemnici 
zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města. 

-  Rada města projednala žádost o zajištění kontroly zdravotního stavu vzrostlých stromů, 
které jsou v okolí dětského hřiště i před školou. Žádost podala ředitelka ZŠ Hodkovice nad 
Mohelkou. Rada města ukládá Ing. Janu Plačkovi, oddělení ŽPaP provést prověření stavu 
stromů a podání příslušného doporučení radě města.

-  Rada města souhlasí s uzavřením Sokolské ulice v úseku od křižovatky Sokolská, Krátká 
ulice po křižovatku Sokolská, Zahradní ulice v obou směrech dne 23. 5. 2015 v době od 7.00 
do 24.00 hodin z důvodu pořádání 16. Ročníku memoriálu Vl. Linky. Žádost podal Sbor dob-
rovolných hasičů Hodkovice n.M. Rada města upozorňuje, že povolení musí vydat Magistrát 
města Liberec. 
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-  Rada města projednala žádost o koupi stavebního pozemku ve vlastnictví města Hodkovice 
nad Mohelkou, kterou podal pan K., Hodkovice nad Mohelkou a paní S., Raspenava. Rada 
města sděluje, že ve vlastnictví města nejsou žádné stavební pozemky a doporučuje obrátit 
se na soukromé vlastníky stavebních pozemků.

-  Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území města Hodkovice nad Mohelkou. Rada města 
se zněním OZV souhlasí a předkládá OZV k vydání zastupitelstvem města.

-  Rada města schvaluje návrh samostatného referenta sociálních věcí MěÚ na obsazení vol-
ných bytů č. 32 a č. 36 v DPS Hodkovice nad Mohelkou, byty budou přiděleny paní R., Libe-
rec a paní K. bytem Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města projednala informaci o práci Základní školy T.G.Masaryka v Hodkovicích nad 
Mohelkou za období listopad 2015 až duben 2015. Informace je doložena přehledem akcí 
a úspěchů základní školy v tomto uplynulém období.  Rada města při této příležitosti schva-
luje výplatu odměny ředitelce základní školy paní Mgr. Daně Kolomazníkové za dobré vede-
ní základní školy v tomto období. 

-  Rada města bere na vědomí informaci starostky města změně zákona č. 111/2006 Sb., o po-
moci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Informace z mimořádného zasedání zastupitelstva města 
13. 4. 2015
-   Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu č. 14190973 o poskytnutí podpory ze Státního fon-

du životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 20. 3. 2015 
– akce „Zateplení MŠ v Hodkovicích nad Mohelkou“.

-  Zastupitelstvo města stanovuje výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva města podle § 84 odst. 2), písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v souladu 
s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve 
znění pozdějších předpisů, které upravuje podmínky poskytování měsíčních odměn podle 
přílohy č. 1 výše uvedeného nařízení takto: 

 y pro člena zastupitelstva částku: 540,- Kč měsíčně

 y pro člena rady částku: 1480,- Kč měsíčně

 y pro předsedu FV, KV částku: 1000,- Kč měsíčně

 y pro člena FV, KV  částku: 500,- Kč měsíčně

 a to s účinností od 1. 5. 2015.

-  Podle § 77 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích bude neuvolněným členům zastupitel-
stva města poskytnuta měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 

Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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BOOT CAMP CROSS – SPORT PARK LIBEREC

Boot Camp Cross je první překážkový závod, který proběhne 
v areálu Sport Parku Liberec pro širokou veřejnost.

23. 5.
11.00
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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
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Bobřík informatiky
Mini (9 027 účastníků)
80. místo B. Polívková 5.A
179. místo L. Košková 5.A
433. místo S. Holubová 5.A

Benjamin (11 958 účastníků)
507. místo J. Růta 7.A
810. místo M. Ulč 7.A
1030. místo V. Musil 6.A

Kadet (10 523 účastníků)
179. místo A. Kněbortová 9.B
794. místo D. Hejl 8.A
1151. místo L. Majerčíková 9.B

Povltavské setkání programátorů Baltíků 
České Budějovice
10. místo J. Křížek 5.A
13. místo E. M. Kněbort 7.A
17. místo J. Růta 7.A
18. místo M. Fiala 7.A
21. místo F. Dědek 7.A

Úspěchy žáků základní školy
Okresní kola olympiád
DĚJEPIS
18. místo Eliška Pelešová 9.A

ANGLICKÝ JAZYK
8. místo M. Khauer 7.B
14. – 15. místo Š. Fišar 9.B

ČESKÝ JAZYK
16. místo K. Kopecká 9.A
43. – 45. místo T. Fialová 9.A

MATEMATIKA
10. místo V. Horáková 9.B
(postup do krajského kola)
4. – 5. místo  A. Kolomazníková 6.A

Literární soutěž NADACE ŠKOLA HROU
a Iqlandia, o.p.s. Liberec
Porota přijala 166 literárních prací. Bylo uděleno 10 
hlavních cen a 4 zvláštní ceny. Dvě žákyně naší školy 
se zařadily mezi 14 vyhodnocených žáků.
7. místo A. Březinová 8.A
Zvláštní cena NŠH – D. Landfeldová 9.B

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
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Soutěž proběhne dne 16. 5. 2015.

Přihlášení družstev je od 8.30 do 9.00 hodin.

Start soutěže je v 9.30 hodin pod kulturním domem v Záskalí.

Startovné činí 150 Kč za družstvo.

Přihlášky zasílejte do 7. 5. 2015!

Zúčastněná družstva startují na vlastní nebezpečí!

Případné dotazy Vám zodpoví:

Jednatel:   Velitel:

Jiří Burde   Miroslav Pluhař

Záskalí 47   Podlesí 543

Hodkovice nad  Mohelkou Hodkovice nad Mohelkou

 736 105 971   721 870 668

e-mail: hasici.zaskali@seznam.cz 

Hasičská soutěž – Záskalí 2015

Zábava a občerstvení zajištěno!!!

Rozhledna na Javorníku
91. výročí od založení by letos oslavila rozhledna na Javorníku.

V neděli 25. května 1924 byla na Javorní-
ku otevřena nová 18 metrů vysoká dřevěná 
rozhledna. 

Na památku zesnulého vlastivědného 
pracovníka a dlouholetého předsedy místní 
skupiny německého horského spolku v Hod-
kovicích Maxe Blaschky byla pojmenována 
jeho jménem. 

Začátkem 50. let minulého století byla 
rozhledna díky povětrnostním vlivům v de-
zolátním stavu a tak byla stržena. Na prázd-
ném místě bylo s výstavbou nového Obřího 
sudu postaveno venkovní občerstvení s kry-

Rozhledena u Obřího suduObří sud s rozhlednou

tou terasou. A tak už jen staré fotky a pohled-
nice připomínají tuto zajímavou stavbu.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Ceny inzerce A5 CELÁ A5 1/2 A5 1/4 A5 1/8 BAREVNÁ
ZÁKLAD 500 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 1 500 Kč

3 po sobě jdoucí  
vydání, sleva 10 %

450 Kč 270 Kč 180 Kč 90 Kč 1 350 Kč

6 po sobě jdoucích  
vydání, sleva 15 % 

425 Kč 255 Kč 170 Kč 85 Kč 1 275 Kč

11 celý rok, sleva 30 % 350 Kč 210 Kč 140 Kč 70 Kč 1 050 Kč

V tabulce jsou navrženy ceny se slevou na jeden měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013
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Významné dny:
1. 5. Svátek práce
4. 5. Den hasičů
5. 5. Vyznaný den ČR – Květnové povstání českého lidu 
8. 5. Den osvobození
10. 5. Svátek matek
15. 5. Mezinárodní den rodiny
31. 5. Světový den bez tabáku

Vyznané osobnosti:
11. 5. Eva Kantůrková, prozaička a scénáristka (85. výr. narození)
26. 5. Vítězslav Nezval, básník a prozaik (115. výr. narození)

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
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Povídka se dočkala mnoha filmových 
i divadelních zpracování. První film byl čer-
nobílý němý z roku 1921 – v roli babičky 
hrála Ludmila Lvová-Innemannová, v roli 
Barunky její dcera Liduška Innemannová. 
Nejvíce hraný je dvoudílný barevný televizní 
film z roku 1971 v režii Antonína Moskaly-
ka – v roli babičky hraje Jarmila Kurandová 
a Barunku ztvárnila Libuše Šafránková. Za-
jímavá byla jistě také inscenace Divadla Husa 

na provázku s názvem Babička – fetišistická 
revue. V roli babičky se představil Jiří Pecha, 
který za ni obdržel roku 1997 speciální Cenu 
Alfréda Radoka za „mužský herecký výkon 
v ženské roli“.

Ve čtenářské anketě Kniha mého srdce, 
kterou v roce 2009 organizovala Česká tele-
vize, se povídka Babička umístila s 29 935 
hlasy na celkovém 2. místě.

H. Vaňková

??? Věděli jste, že… ???

Babička s podtitulem Obrazy z venkovského života je nejznámější dílo Boženy Němcové 
a jedná se skutečně o povídku, nikoli román. Autorka dílo psala v době, kdy jí umíral syn. 
Zachycuje v něm dění na venkově se všemi zvyky - líčení života na vesnici má v knize 
své podstatné místo.

bude zahájen 29. 4. 2015  
a pokračovat bude vždy ve středu a v neděli  

od 18.00 do 19.00 hodin na adrese:  
J. Honců, Česká 148, Hodkovice nad Mohelkou.

Bližší informace tamtéž nebo na tel.  724 234 335

VÝKUP  HLEMÝŽĎŮ
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13. května 1855 poprvé vyšla povídka Babička od Boženy Němcové?

ZO SDH HODKOVICE NAD MOHELKOU

POZVÁNKA NA  16. ROČNÍK

MEMORIÁL  VLADIMÍRA  LINKY
POŘÁDANÝ DNE 23. KVĚTNA 2015 V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

 Ö Jedná se o pochod, během kterého účastníci plní netradiční disciplíny.

 Ö Hlídka musí mít 5 členů.

 Ö Lze přihlásit i dětské hlídky, samostatná kategorie.

PREZENTACE: 8.OO – 8.45  v hasičské zbrojnici

START:  9.OO – první hlídka

STARTOVNÉ:  100 Kč ZA HLÍDKU (20 KČ ZA OSOBU)  
ÚHRADA PŘI PREZENTACI 

Během dne je připraveno občerstvení, posezení s příjemnou hudbou  
hrají skupina HURAŠ BAND, KRAKATIT.

Závazné přihlášky zašlete do 20. KVĚTNA na adresu:  
 Jaroslav MENCL
 Riegerova 269
 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Případné dotazy na telefon: 482 729 522, 604 118 377, 607 223 527
nebo na emailu: hasici.hodkovice@seznam.cz 
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90 let hodkovického fotbalu
(doba předválečná)

V letošním roce slaví hodkovický fotbal významné výročí – 90 let od založení. Vznik 
fotbalového oddílu hodkovických Čechů byl popsán v KK č.2 v r.2011 panem Václavem 
Zajíčkem ze vzpomínek pamětníků a různých materiálů pod názvem „ Začátky fotbalu 
v Hodkovicích nad Mohelkou“. Jak to tedy tehdy bylo?

Na jaře v roce 1925 se rozhodla hrstka 
českých nadšenců založit v Hodkovicích fot-
balový oddíl. Peněz moc nebylo, nadšení ano. 
A tak hlavně pánové Třešňák, Pírko, Hudec, Te-
sař, Hašlar, Zoubek, Havlíček, Škopan, Wanke, 
Kosina, Kotal, Kovář, Malický, Matěcha, Lang, 
Řezáč, St. Fišer, Nejedlo, učitel Pfeifer, Tomeš, 
Moc. Z Liberce Michel, z Turnova Holubec, Pelc 
a další začali hledat vhodný pozemek na vybu-
dování fotbalového hřiště. 

Po marné snaze získat pozemek od města 
Hodkovic nebo od soukromých vlastníků, vy-
hlídli si sportovci na kopci zvaném Horka ne-
plodné pole. To patřilo ke dvoru v Jílovém, který 
tehdy spravovala obec legionářů z 1. světové 
války. Legionáři vyšli začínajícím fotbalistům 
ochotně vstříc. Vykáceli na pozemku porost, 
potřebnou plochu zorali, zvláčeli a provedli veš-
keré planýrovací práce.

Náklady s tím spojené se podařilo uhradit 
z dobrovolných sbírek. Pan Fanta nakoupil dre-
sy a pánové Zoubek a Kovář financovali nákup 
kopaček. Došlo k postavení branek na nově vy-
budovaném hřišti, sestavilo se mužstvo a brzy 
se hrál první zápas s mužstvem místních Něm-
ců F. C. Liebenau. Tento zápas vyhráli Češi 4 : 2.

Vůbec výsledků a jiných zpráv o činnos-
ti klubu do zabrání českého pohraničí po 
Mnichovské dohodě je málo. Několik se po-
dařilo najít v dobovém tisku. Je zajímavé, 
že se název SK Hodkovice vyskytuje již v r. 
1924, tedy rok před oficiálním založením klu-
bu. Tehdy to byl výsledek zápasu s Doubím.  
S.K. Doubí Ib. versus S.K. Hodkovice Ia  
4 : 2. Hráno v neděli dne 13. července na hřišti  
S. K. Hodkovice.

Další zprávy jsou z roku 1929. Jsou to nejen 
výsledky utkání, ale i jiné události týkající se 
SK. Hodkovice. Zprávy byly ponechány tak, jak 
byly vytištěny v novinách.

Nejdříve představení funkcionářů fotbalo-
vého oddílu.

SK Hodkovice konal dne 17. března t. r. 
svoji valnou hromadu za silné účasti členstva. 
Průběh byl důstojný a za zpráv funkcionářů 
bylo zřejmo, s jakou péčí každý jemu svěřenou 
funkci v uplynulém období vykonával. Volba 
funkcionářů byla podle návrhu jednohlasná 
a vedením klubu byl pověřen osvědčený pra-
covník kol. Ant. Petrů, místopředseda Jožka 
Fořt, sekretář Vilém Čížek, jednatel Jar. Řezáč, 
pokladník Jos. Hanzl a ostatní zvolení členové 
výboru jsou vesměs dobří pracovníci, což jest 
zárukou k dalšímu zdárnému vývoji klubu. 

Dále je napsáno: mimořádně jest pozoru-
hodno věnování obnosu 50 Kč od DTJ. Hodko-
vice za propůjčení dekorací z karnevalu, za což 
vzdáváme dík. SK. Hodkovice disponuje letos 
dobrou XI. a má ještě volné termíny na své i cizí 
hřiště. Nabídky, jakož i veškerou korespondenci 
řiďte na adresu sekretáře: Vilém Čížek, Hodko-
vice u Liberce, Liberecká čp. 47.

A nyní několik výsledků fotbalových utkání 
(ponecháno v původním tiskové úpravě).

SK. Hodkovice versus Jizeran Doubrava  
4 : 4 (3 : 3)

Hráno dne 7. dubna v Hodkovicích. Obou-
stranně ostrá hra v mezích fair play. U hostů 
vynikala obrana a levé křídlo. Hra domácích 
dobrá, nejlepší výkon podali Nejedlo, Thomas 
a brankář Moc.

Autory branek Nejedlo a Thomas. Zápas byl 
o 15 minut předčasně ukončen, poněvadž hráči 
Jizerana neuposlechli soudce a jednali nesports-
mansky.

SK. Hodkovice versus D.S. Kratzau 
2 : 4 (0 : 2)

Hráno dne 21.dubna v Chrastavě. Ostrá hra 
obou stran. Domácí lepší ve střelbě. Soudce 
Hogschnur uspokojil. U Hodkovic je nutná lepší 
souhra. Za Hodkovice skoroval Antič.

SK. Hodkovice versus SK. Zásada  
0 : 10 (0 : 5)

Mistrovský zápas hrán dne 28. t. m. v Hod-
kovicích. Domácí o 10 hráčích. Soupeř byl 
o mnoho lepší, ačkoliv tělesně slabší. Soudce p. 
Mastik z Liberce bezdůvodně hráče domácích 
vyloučil. Pan Mastik mnohokráte domácí po-
škodil nesprávným rozhodnutím.

SK. Hodkovice : SK. Rapid Růžodol  
0 : 7 (0 : 1)

Mistrovský zápas hrán dne 5. května v Rů-
žodole. Pěkná hra obou stran. Brankář Moc od 
SK. Hodkovice podal krásný výkon a chytil co 
se dalo. Domácí lepší, hosté měli ve střelbě smů-
lu. Pan Mastik z Liberce soudcoval výborně.

SK. Hodkovice : SK. Lišný 
7 : 3 (2 : 1)

Hráno dne 2. t. m. v Hodkovicích jako přá-
telský zápas. Domácí v převaze a mnoho šancí 
nezužitkovali.

Brankář hostů dobrým výkonem zachránil 
své mužstvo před větší porážkou. Soudcoval 
pan Mastik dobře a přesně.

SK. Hodkovice : SK. Jizeran Doubrava 
2 : 2 (0 : 1)

Mistrovský zápas hrán 15. t. m. v Doubra-
vě. Obětavá hra obou stran. Bohužel soudce p. 
Bělka byl nápadně stranický pro domácí a 3 
hráče od SK. Hodkovice jak mu napadlo vy-
loučil. Apelujeme na odbočku soudců, aby pro 
příště delegovala soudce, kteří jsou lépe schopni 
mistrovský zápas řídit.

SK. Hodkovice : SK. Lišný.
Se zájmem očekávaný mistrovský zápas 22. 

t. m. v Hodkovicích nebyl uskutečněn, poně-
vadž se soupeř nedostavil. Toto jest již druhý 
případ během 4 neděl a žádáme Pelikánovu se-
veročeskou župu footballovou o zakročení pro-
ti tomuto zlozvyku. Ve svém okrsku vede SK. 
Hodkovice s 5. body a scorem 8 : 2.

SK. Hodkovice : DSK. Gablonz komb. 
0 : 0 (0 : 0)

Hráno dne 27. t. m. v Jablonci. Hosté s ná-
hradníky a 10 lidech docílili nad dobrým sou-
peřem pěkného výsledku. Nemožná střelba 
útočníka a obrany dobře na obou stranách za-
bránily nějakému úspěchu.

Ještě z další činnosti SK Hodkovice, která 
byla publikována v tisku.

Sport. klub Hodkovice sehraje v neděli dne 
20. t. m. v České besedě divadelní představe-
ní „Zlý duch Lumpaci vagabundus“. Komedie 
o šesti dílech. Začátek v 8 hod., předprodej   
u p. Pokorného.

Sport. klub Hodkovice pořádá v neděli dne 
30. t. m. večerní vycházku s hudbou na Zla-
tou hvězdu, spojenou s taneční zábavou. Sraz 
u České besedy o půl 6. hodině večerní. Oblí-
bená hudba Sedlejovická. Sportovní klub prosí 
své přátele a příznivce o hojnou účast!

Sportovní klub Hodkovice pořádá v neděli 
dne 29. září 1929 na počest svých odvedenců-
-vojínů, vínek na rozloučenou v České besedě 
v Hodkovicích. Oblíbená hudba p. Thomase. Za-
čátek v 8 hod. Své příznivce zve zábavní výbor.

Tolik tedy z materiálů o předválečném dění 
v SK. Hodkovice. Mnichovská dohoda a násled-
né zabrání českého pohraničí ukončuje pořádá-
ní fotbalových soutěží a činnost oddílů. Mnoho 
obyvatel (i hráčů) odchází do vnitrozemí a trvá 
přes 7 let, než se konečně zase začne hrát. 

(pokračování příště)
František Nejedlo

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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Krupobití 6. května 1925
Ve 20. letech minulého století byly četné okresy v Čechách, na Moravě a Slovensku 
postiženy krupobitím, průtrží mračen a povodněmi. Škody způsobené těmito živel-
nými pohromami byly takového rázu, že zemědělci těchto krajů byli ohroženi ve své 
existenci. Ornice byla odplavena, pole zanesena kamením, pískem a neúrodnou napla-
veninou, takže se z úrodných polí staly na dlouhou dobu neúrodné plochy půdy. Byly 
zničeny také silnice a cesty.

Zmírněním dopadů na zemědělce se zabý-
valo i Národní shromáždění Republiky Čes-
koslovenské a uložilo vládě několik opatření 
na pomoc postiženým.

Velká živelná pohroma se nevyhnula ani 
Hodkovicím a blízkému okolí.

Tuto událost zaznamenala kronika a do-
bový tisk takto.

Před 90 lety, 6. května 1925, postihl Hod-
kovice a blízké okolí veliký liják s krupobitím 
a bouřkou. Po krásném slunném dni se po 
páté hodině odpolední rozpoutala neobyčej-
ně prudká bouře; déle než půl hodiny padaly 
kroupy velké jako holubí vejce, takže někde 
pokryly zemi do výšky půl až jeden metr. 
Voda, která přišla naráz, se valila ulicemi 
města do Mohelky, která brzy změnila celé 
Dolánky na jezero. Domky stojící u vody byly 
značně poškozeny a znečištěny, takže se staly 
mnohde k obývání nezpůsobilé. Ani nejstarší 
obyvatelé města se nemohli upamatovat na 
takovou katastrofu.

Hned 8. května podali čeští členové měst-
ské rady prohlášení městské radě, ve kterém 
se žádá, aby bylo zakročeno u příslušných 
instancí ve věci regulace Mohelky a aby byla 
provedena dobrovolná sbírka na postižené 
povodní. Sbírka se vykonala a podle výše po-
škození příbytků byla rozdělena. Byly podá-
ny žádosti k okresní stavební správě v Jičíně 
a komisi pro úpravu řek v Praze, aby bylo 
pro příště zabráněno podobné povodni a sice 

úpravou mostu na říšské silnici a regulací 
Mohelky.

Způsobená škoda pro Hodkovice a okolí 
byla zjištěna asi na 394 000 Kč a byla rozdě-
lena takto:
 y Hodkovice, kde 51 zemědělců utrpělo ško-

du 68 000 Kč

 y Pelíkovice – Radoňovice, zde bylo poško-
zeno 45 zemědělců, škoda odhadnuta na 
75 000 Kč

 y Radoňovice, poškozeno bylo 13 zemědělců

 y Rydvaltice, poškozeno bylo 5 zemědělců

 y Jestřabí, poškozeni byli 4 zemědělci

 y Štěrbovina, poškozeni 2 zemědělci

 y Záskalí, bylo poškozeno 37 zemědělců 
a škoda se odhaduje na 150 000 Kč

 y Pulečný, zde utrpělo 69 zemědělců úhrn-
nou škodu 55 900 Kč

 y Klíčnov, bylo poškozeno 16 zemědělců

 y Kopanina, bylo poškozeno 7 zemědělců

 y Rychnov – Košovy, 31 zemědělců utrpělo 
škodu 24 600 Kč

 y Svatý Kříž, bylo poškozeno 10 zemědělců.

Mimo tyto škody byly ještě jednotlivým 
obcím zničeny silnice a cesty.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

90 let hodkovického fotbalu
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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, bílý.

Stáří slepiček: 14 – 19 týdnů.
Cena: 149 – 180 Kč/ks dle stáří.

Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční 31. května 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

Restaurace Pod kostelem 

NOVĚ OTEVřENO
Růžová 125

Hodkovice nad Mohelkou

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

SK HODKOVICE NOHEJBAL

Nohejbalový oddíl zve své příznivce na utkání

KRAJSKÉ NOHEJBALOVÉ LIGY 2015

15. 5. od 17.00 
SK Hodkovice – Šmidliboys Chotyně

5. 6. od 17.00 
SK Hodkovice – Koberovy A

22. 6. od 17.00 
SK Hodkovice – SKP Šaolíni JN

23. 6. od 17.00 
SK Hodkovice – SKP Maják JN

28. 8. od 17.00 
SK Hodkovice – Lučany A

4. 9. od 17.00 
SK Hodkovice – Ostašov A

 ª hrajeme na antukovém kurtu na kluzišti  ª  během utkání prodej opékaných buřtů

 ª příjemné posezení na západní tribuně  ª  vstupné dobrovolné
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HODKOVICKÉ KOLOBĚŽENÍ 3.ROČNÍK 
 

sobota 16. 5. 2015, Hodkovice nad Mohelkou - Skalní údolí 
 
Hlavní závod:    12-ti hodinovka Hodkovice - Ještěd a zpět 
7 až 19 hod.        na koloběžce,  na kole, během 

 
Další závody:     Závod na koloběžkách pro dospělé - cca18 km                                     
13 až 19 hod.     Závody na koloběžkách pro děti  dle kategorií                                                   
                           Sprint na koloběžkách pro dospělé 
                           Závod do vrchu na koloběžkách pro dospělé 

Odpoledne:        Doprovodný program, občerstvení 

Hlavní losovatelná cena: 2 x koloběžka KOSTKA pro dospělé ,  
1 x koloběžka KOSTKA pro děti 

 
Koloběžky možno zdarma zapůjčit jak na závody, tak i na volné projíždění. 

Podrobnější informace na www.3cprokola.cz nebo tel.: 608 346 903 

 
Sponzoři a partneři akce : 

Pavel Štork - 3C PROKOLA (prodej koloběžek a kol Hodkovice n.M.), 
KOSTKA-kolobka s.r.o., Město Hodkovice n.M., Horolezci Hodkovice n.M., 

Jiří Kamiš-Restaurace U Bubáka,  
Pešková Michaela-závodní stravování Český Dub 

    

                    

                      HHooddkkoovviiccee  nnaadd  MMoohheellkkoouu  
LLiibbeerreecckkáá  čč..  1166  

  
  

KKoolloobběěžžkkyy  pprroo  ddoossppěělléé  ii  dděěttii  oodd  vvýýrroobbccůů::    
  

  
  

--    pprrooddeejj  ii  ppůůjjččoovvnnaa  uu  aauuttoorriizzoovvaannééhhoo  pprrooddeejjccee  
--    vv  oobbcchhoodděě  vvýýbběěrr  zz  vvííccee  nneežž  5500--ttii  kkoolloobběěžžeekk  
  

BBaazzaarr  dděěttsskkýýcchh  kkooll  --    vvýýkkuupp  ii  pprrooddeejj    
--    vvššeecchhnnaa  kkoollaa  pprroocchháázzíí  ooddbboorrnnýýmm  sseerrvviisseemm  

  

NNoovváá  kkoollaa  --    pprrooddeejj  pprroo  ddoossppěělléé  ii  dděěttii    
  

CCyykklloosseerrvviiss  --    sseerrvviiss  vvššeecchh  kkooll    
  

NNáákkuupp  nnaa  ssppllááttkkyy  --    oodd  33000000,,--  kkčč 
  

MMoožžnnoosstt  nnáákkuuppuu  ppřřeess  ee--sshhoopp   
 
 

www.kolobezkyliberecko.cz                    www.bazardetskychkol.cz 
 Pavel Štork                www.3cprokola.cz            Tel.: 608 346 903  
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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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OPRAVA PARKOVACÍ PLOCHY A KOMUNIKACE U DPS

Ve středu 22.4.2015 bude 
zahájena oprava komunikace 
a parkovací plochy u DPS. 

Po dobu realizace bude prostran-
ství uzavřeno (předpokládá se do 
22. 5. 2015), nebude možné zde 
parkovat. Příjezd k  DPS pro sanit-
ky a zásobování bude umožněn od 
sídliště. 

Prosím všechny řidiče o respektová-
ní průjezdu v  této části. Děkuji za 
trpělivost a pochopení. 

Markéta Khauerová

Co se děje v mateřské škole?

MorENa

VítáNí MariE



KINO – KVĚTEN 2015 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Neděle 3. května v 16 hodin
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Citlivé a zasvěcené ohlédnutí za životem jedné poloviny slavné cestovatelské 
dvojice propojené záběry z obou expedic po světě. Český životopisný film. 
Premiéra 4. 9. 2014. Divácké hodnocení 87 %. Délka 97 minut. Vstupné 50 Kč.

Neděle 10. května v 16 hodin
PADDINGTON
Osiřelý medvídek v červeném kloboučku se dostane do britské rodiny, ve které 
svými ztřeštěnými nápady způsobí neskonalý chaos. Britská animovaná 
komedie. Délka 98 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 15. května v 19 hodin
FOTOGRAF
Nový český film Ireny Pavláskové, volně inspirovaný životem Jana Saudka. 
V hlavní roli Karel Roden. Doporučená přístupnost 15 let. Délka 133 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Pátek 22. května v 19. hodin
PO STOPÁCH MARSUPILAMIHO
Francouzská dobrodružná komedie o pátrání po mýtickém zvířátku s dlouhým 
ocasem pobaví každého Doporučená přístupnost 12 let. Délka 105 minut.  
Vstupné 50 Kč.

Pátek 29. května v 18. hodin
MALÝ PÁN
Malý Pán hledá něco, co mu schází. Jeho dlouhá cesta je zábavná, nebezpečná 
i strašidelná. Česká animovaná pohádka. Premiéra 14. 5. 2015. Délka 105 minut.  
Vstupné 50 Kč.

PADDINGTON (Zdroj: www.paddington.com/gb/the-movie)

Akce v květnu 2015
2. 5. Střelecká soutěž – PuSiPiR 1. kolo

15. 5. Slavnost Domova a Centra aktivit
15. – 17. 5. SPV soustředění
16. 5. Zvěřinové hody – myslivci

Hasičská soutěž – Záskalí

Koloběžní – 3C PROKOLA

23. 5. Závody do vrchu Krušnohorský pohár – Automotosport Osek

Střelecká soutěž Jarní puška – otevřená soutěž

Linkův memoriál – hasiči

30. 5. Rockový karneval – SK hokej

Střelecká soutěž – PuSiPiR 2. kolo

BRATŘI V TISKU
BRATŘI V TISKU

& Big´O´Band 22. května 2015 
od 19.30 hodin 
Home Credit Arena Liberec

SOUTĚŽTE O VSTUPENKY
NA KONCERT!
Soutěžní otázka:
Jak se jmenovala první deska kapely Těla?

Správné odpovědi posílejte do 15. 5. 2015 na e-mail soutez@sportparkliberec.cz


