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V 9:30 hodin budou přivítány tyto děti:
Robin Kamenský, Kvido Kozelka, Šimon Hozák, Jakub Samko, Dorota Kouřilová

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 16. 10. 2015 se uskuteční na 
radnici Městského úřadu v Hodkovicích 
nad Mohelkou slavnostní vítání občánků 
našeho města.

Slavnostní vítání občánků

Vážení čtenáři,
podzim o sobě sice již dává pořádně 
vědět, ale i tak se na měsíc říjen v na-
šem městě chystá mnoho akcí, jejich 
přehled najdete v tomto vydání. 

Nepřehlédněte také prosím informace 
z městského úřadu, především pak ak-
tuální možnosti třídění odpadu.

Barevný měsíc říjen
přeje za kolektiv redakční rady

Naďa Burianová

 Jubilanti  
v říjnu 2015

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

a přejeme hodně zdraví,  
štěstí a osobní pohody  
do dalších let života.

V 10:30 hodin budou přivítány tyto děti:
Daniel Holzknecht, Marek Odcházel, Josefína Čadová, Ella Kasparidesová, Jakub Machač

Harald Kleiner

Věra Procházková

Josef Vavřich

Alenka Jágrová

Hodkovické městské slavnosti
obrazem

(autor fotografií: Martin Pojkar)
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-  Rada města schválila Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do 
ruky a Balík Na poštu č. 982407-1081/2012, kterou uzavřelo město se společností Česká pošta, 
s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ 47114983. Návrh Dodatku poslala Česká pošta, s.p., 
Jateční 436/77, Ústí nad Labem. Předmětem dodatku je prodloužení platnosti dohody, nahrazení 
stávajících údajů uživatele a rozšíření bodu 1.2. o vrácení nepoužitých adresních štítků. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o udělení souhlasu s výměnou oken v bytě č. 18 v domě v Podlesí 
č.p. 622. Žádost podali manželé L., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Výměna bude provedena 
na vlastní náklady žadatelů, náklady na výměnu oken budou postupně umořeny z nájemného. 

-  Rada města souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o stanovení systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládá-
ní se stavebním odpadem na území města Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu  pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 30.07.2015. Stav dluhů činí  173.355,50 Kč. 

-  Rada města schvaluje návrh na obsazení bytu č. 32 v DPS Hodkovice nad Mohelkou manželům 
K., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města pověřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích odbor staveb-
ní úřad, vedoucí odboru stavební úřad  Alenu Ježkovou, DiS. a referentku stavebního Radanu 
Opluštilovou udělováním souhlasu (ve formě závazného stanoviska) obce ve smyslu § 33 odst. 6 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

-  Rada města bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu v rám-
ci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v ul. Podlesí č.p. 653 u pana S. (+ 1 osoba), 
u paní P. (+ 1 osoba), u paní K. ( + 1 osoba), u paní Ch. ( + 1 osoba) a v ul. Podlesí čp. 624 u paní 
Š. ( + 1 osoba).

-  Rada města projednala zřízení ohlašovny požárů s celodenním provozem dle ust. § 29 odst. 1 
písm. j) zákona č. 133/81985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  Rada města 
schvaluje zřízení ohlašovny požárů s celodenním provozem.

-  Rada města souhlasí s aktualizací Obecně závazné vyhlášky Požární řád a ukládá Ing. Janu 
Plačkovi zajistit tuto aktualizaci.

-  Rada města souhlasí s žádostí o prodloužení hodiny nočního klidu z důvodu pořádání oslavy 
narozenin a z důvodu setkání obyvatelů Záskalí s konáním na Záskalí 101 dne 5.9.2015 od 
15.00 hodin s předpokládanou hodinou ukončení akce 5.9.2015 ve 24.00 hodiny a tím, že živá 
hudba a ostatní hudební produkce bude ukončena ve 23.00 hodin. Žádost podali manželé S., 
bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy č. 2/1998, uzavřené s panem Václavem 
Červou, bytem Sedlejovice 19, Sychrov. Výpověď podal pan Václav Červa.

Informace ze 16. zasedání rady města 2. 9. 2015
-  Rada města souhlasí se Směnnou smlouvu č.: S 651/14/247, kterou předložily Lesy České repub-

liky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. Lesy České republiky navrhují směnit 
pozemky dle specifikace ve smlouvě. Rozdíl cen 2.032.323,-Kč bude zaplacen městu. Rada města 
ukládá tajemnici zveřejnit záměr směny pozemků na úřední desce města a předává věc k rozhod-
nutí do zastupitelstva města. 

Pokračování na straně 6

Městský úřad informuje
Informace z 15. zasedání rady města 26. 8. 2015
-  Rada města projednala žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služeb-

nosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4013590/01. Předmětem smlouvy je sjednání 
podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení a vymezení věcného břemene – zří-
zení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost 
v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 584 (trvalý travní porost) v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně 
sjednává ve výši 1.000,- Kč plus DPH, dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Rada 
města s uzavřením výše uvedené smlouvy souhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu 
města.

-  Rada města nesouhlasí s žádostí o prodej pozemku města p.č. 3541 (trvalý travní porost) o vý-
měře 4330 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan T., bytem  Hodkovice nad 
Mohelkou.  

-  Rada města souhlasí s žádostí o prodej pozemku města p.č. 2793 (ostatní plocha) o výměře 
652 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní K., bytem  Pardubice. Rada města 
ukládá tajemnici zveřejnit záměr prodeje pozemku na úřední desce města a předává věc k roz-
hodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města projednala kolizi zaměření části pozemku v majetku města p.č. 214 (ostatní plocha) 
v k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou a pozemku p.č. 213/2 ( trvalý travní porost) v k.ú. Jílové 
u Hodkovic nad Mohelkou. Na kolizi upozornil Ing. Martin Šrámek, spolumajitel pozemku p.č. 
213/2. Rada města navrhuje odkoupení části pozemku p.č. 213/2 (trvalý travní porost) v k.ú. Jílo-
vé u Hodkovic nad Mohelkou o výměře cca 13 m2 za cenu 30,-Kč/m2 a předává věc k rozhodnutí 
do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s návrhem na směnu pozemků. Pozemky ve vlastnictví Města Hodkovice 
nad Mohelkou - pozemek p.č. 1691/4 (ostatní plocha) o výměře 389 m2 a pozemek p.č. 3284/2 
(ostatní plocha) o výměře 3 m2, oba v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou se navrhují směnit za poze-
mek p.č. 2807/2 (trvalý travní porost) o výměře 221 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou ve vlast-
nictví manželů J., Český Dub. Geometrické zaměření bude hrazeno polovičním podílem obou 
zúčastněných stran. Rada města předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem pozemku města 164/7 (ostatní plocha) o výměře  
47 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podalo Myslivecké sdružení Boženice. Rada města 
ukládá tajemnici zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem části nebytových prostor v budově Podlesí č.p. 622 
- sklepního prostoru č. 16 o velikosti 16,67 m2 za skladovacím účelem. Žádost podala paní H., 
bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města ukládá tajemnici zveřejnit záměr pronájmu na 
úřední desce města. 

-  Rada města projednala návrh na převod komunikací do majetku městka, který předložil p. Fecht-
ner Š.V., RM investors, s.r.o., Jana Růžičky 1165/2a, 148 00 Praha 4. Jedná se o parcely pod komu-
nikacemi v Nových Hodkovicích. Rada města požaduje předložení plné moci, která byla dána p. 
Fechtnerovi pro jednání o převodu nemovitostí jménem majitelů dotčených pozemků a vyjádření 
majitelů dotčených pozemků k navrhovaným zásahům na jejich pozemcích. Rada města ukládá 
Ing. Plačkovi, referentu oddělení životního prostředí a památek, prověřit, zda pozemky navrho-
vané k převodu jsou pouze místní komunikace, nebo i přilehlé břehy s termínem do 1. 9. 2015.
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-  Rada města bere na vědomí žádost o souhlasné stanovisko s využitím pozemkových parcel 
č. 1452, 1450, 1761, 1755/1, 1729/5, 1755/2, 1729/1, 1739, 1744, 1745, 1729/7, 1729/10, 1730/1, 
1690, 1686/1, 1354, 1355, 1756, 1729/6 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou za účelem pokládky 
sdělovacího optického kabelu v lokalitě sídliště „Podlesí“. Žádost předložila AC NETWORKS s.r.o., 
České mládeže 1096, Liberec 6. Rada města předává věc k projednání do zastupitelstva města. 

-  Rada města projednala sdělení Ing. Jana Plačka, oddělení ŽP a památek týkající se žádosti města 
o přidělení vlajky a právu užívat modrobílou vlajku jako oficiální symbol města.  Rada měs-
ta souhlasí s variantou vzhledu vlajky s vodorovnými pruhy bílo-modrými s figurou medvěda 
a předává věc zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Informace z 5. zasedání zastupitelstva města 9. 9. 2015
-  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015. Příjmy v rozpočtové změně jsou 

5.118.027,84,-Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 6.238.027,84,-Kč a změna financování v roz-
počtové změně je 1.120.000,-Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 44.100.494,20,-Kč, vý-
daje po rozpočtové změně budou 49.250.494,20,- Kč a financování po rozpočtové změně bude  
5.150.000,-Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města schvaluje žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4013590/01. Předmětem smlouvy je sjed-
nání podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení a vymezení věcného břemene – 
zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost 
v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 584 (trvalý travní porost) v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně 
sjednává ve výši 1.000,- Kč plus DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

-  Zastupitelstvo města projednalo kolizi zaměření části pozemku v majetku města p.č. 214 (ostatní 
plocha) v k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou a pozemku p.č. 213/2 ( trvalý travní porost) v k.ú. 
Jílové u Hodkovic nad Mohelkou. Na kolizi upozornil pan Š., spolumajitel pozemku p.č. 213/2. 
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 213/2 (trvalý travní porost) v k.ú. 
Jílové u Hodkovic nad Mohelkou o výměře cca 13 m2  za cenu 30,-Kč/m2 a pověřuje starostku 
města jednáním s panem Š.

-  Zastupitelstvo města schvaluje žádost o koupi pozemku p.č. 807 (ostatní plocha) o výměře 101 m2 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní J., bytem  Hodkovice nad Mohelkou a paní 
J., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Cena pozemku je 10,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem 

-  Zastupitelstvo města schvaluje splacení úvěru poskytnutého Městu Hodkovice nad Mohelkou na 
základě smlouvy o úvěru č. 1749/04/LCD ze dne 1. 11. 2004. Úvěr bude splacen úvěrem poskyt-
nutým Stavebnímu a nájemnímu družstvu Hodkovice nad Mohelkou, bytové družstvo, zastoupe-
né panem Antonínem Samkem. Česká spořitelna nebude uplatňovat vůči Městu Hodkovice nad 
Mohelkou žádné sankce za předčasné splacení úvěru.

-  Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o stanovení systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území 
města Hodkovice nad Mohelkou, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška 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 ze dne 6. 5. 2015. 

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 5. schůze finančního výboru. 

-  Zastupitelstvo města projednalo stížnost na Rallye Bohemia, zátěž pro občany z této akce vyplýva-
jící a schvaluje průjezd Rallye Bohemia městem Hodkovice nad Mohelkou i v následujících letech.

-  Zastupitelstvo města projednalo zveřejnění znaku města a právo užívání vlajky jako obecní-
ho symbolu. Zastupitelstvo města se usneslo na svém zasedání 6. 5. 2015 zveřejnit znak města 
v Registru komunálních symbolů a požádat sněmovnu ČR o právo užívat modrobílou vlajku jako 
oficiální symbol města. Expertní skupinou Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké 
sněmovny ČR byla tato vlajka odmítnuta. Zastupitelstvo města pověřuje Ing. Jana Plačka předlo-
žením dalších návrhů vlajky.

Informace ze 17. zasedání rady města 16. 9. 2015
-  Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

č. IV-12-40412152/002 Lbc,Hodkovice n.M.p.p.č.870, 871/2-kNN. Předmětem smlouvy je zřízení 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v ma-
jetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 877 (trvalý travní porost) v k. ú. Hod-
kovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně 
sjednává ve výši 1.000,-Kč plus DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

-  Rada města souhlasí s žádostí o udělení souhlasu s výměnou oken a balkonových dveří bytě 
č. 4 v domě v Podlesí č.p. 622. Žádost podal pan B., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Výměna 
bude provedena na vlastní náklady žadatelů, náklady na výměnu oken budou postupně umořeny 
z nájemného. 

-  Rada města schválila  žádost o výjimku  z počtu žáků  ve třetím ročníku Základní školy TGM 
Hodkovice n.M. podle § 23, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Důvodem žádosti po-
čet zapsaných žáků 32, jeden žák z tohoto počtu plní školní docházku v zahraničí, jedná se tedy 
o zvýšení maximálního počtu o jednoho žáka.

-  Rada města bere na vědomí informace o situaci v IPRÚ a souhlasí s pokračováním přípravy pro-
jektů, které byly předloženy v předvýzvách.

-  Rada města bere na vědomí výroční zprávu Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou za 
školní rok 2014 – 2015.

-  Rada města projednala veřejnou vyhlášku Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad 
územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území  pro 
společné jednání a pověřuje starostku města podáním opětovné připomínky proti vedení korido-
ru mezinárodního a republikového významu pro umístění železniční tratě v k.ú. Hodkovice nad 
Mohelkou a v k.ú. Záskalí.

-  Rada města projednala návrhy výlukových jízdních řádů linkové autobusové dopravy, připravené 
na dobu uzavírky železničního přejezdu na silnici III/03527 v Jílovém, zaslané Koordinátorem 
veřejné dopravy Libereckého kraje.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Akce v říjnu 2015

3. 10. 40. ročník Lesního běhu Faistauerův memoriál – lyžařský oddíl

17. 10. střelecká soutěž Podzimní puška – otevřená soutěž 

27. 10. Noční pochod – základní škola
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Zveme všechny spoluobčany města 

na zasedání Zastupitelstva města 
Hodkovice nad Mohelkou

Ve středu 7. 10. 2015 od 18 hodin 
v obřadní síni na radnici.

Program a materiály k jednání  
budou zveřejněny  

na webových stránkách města.

Další jednání v roce 2015  proběh-
nou 18. 11. 2015 a 16. 12. 2015.

Pozvánka

Městský úřad informuje

OZNÁMENÍ  
o zahájení řízení  

o 6. změně územního plánu města 
Hodkovice nad Mohelkou

Veřejné projednání proběhne  
v pondělí 2. 11. 2015 od 16:00 hodin 

v obřadní síni městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou.

Změna územního plánu

Rada města Hodkovice nad Mohelkou 
naplánovala dvě setkání s občany.

Ve středu 14.10.2015 od 18:00 hod.
přijedeme do „hasičárny“ na Záskalí.

Ve středu 25.11.2015 od 18:00 hod. 
přijedeme do „hasičárny“ v Jílovém.

Zveme všechny občany na setkání, při-
pravte si prosím své otázky a náměty 

a přijďte si s námi popovídat.

 Těšíme se na Vás.  
Rada města Hodkovice nad Mohelkou

Setkání s občany

Jménem Města Hodkovice nad Mo-
helkou a kulturní komise bych ráda 
poděkovala za pomoc při organizaci 
Městských slavností 2015: Technic-
kým službám Hodkovice nad Mohel-
kou, panu Michalovi Trojanovi, panu 
Ondrovi Filovi, paní Broně Doležalové 
a všem účinkujícím a spolkům z naše-
ho města. 

Zvláštní poděkování patří sponzo-
rům akce: odborové organizaci KOVO 
Monroe, Broně Kučerové – keramika, 
Milošovi Mařanovi – hotel Arcivévoda 
Štěpán, Jarmile Koškové – cukrárna 
a samoobsluha a Aleně Thomasové – 
papírnictví.

Děkuji
Hana Vaňková

Poděkování za pomoc  
při organizaci  

Městských slavností 2015

Nakládání s odpady v Hodkovicích nad Mohelkou 
Město Hodkovice nad Mohelkou zveřejňuje aktuální informace o tom, které odpady lze v našem 
městě třídit a kam je odkládat. Většinu odpadů je možno na sběrných dvorech odkládat bezplatně, 
zpoplatněno je pouze odkládání stavební sutě a pneumatik v množství větším než 4 ks na osobu za 
rok. Ve městě jsou dva sběrné dvory určené pro trvale bydlící občany a majitele rekreačních objektů, 
kteří mají uhrazen poplatek za odpady. Sběrný dvůr v Mánesově ulici je navíc určen i pro právnické 
osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které zde mohou odkládat odpady dle platného 
ceníku. V rámci systému odstraňování komunálních odpadů lze na sběrném dvoře v Mánesově ulici 
zdarma nově odkládat i BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) a odpadní kovy všech druhů. 
Mimo sběrných dvorů mohou občané k odkládání vytříděných odpadů využít i 60 nádob na tříděný 
odpad, které se nachází na 15 stanovištích na území města. Jedná se o modré kontejnery na papír, 
žluté kontejnery na PET lahve (pouze PET lahve, ne jiné plasty), červené na drobné elektrozařízení, 
bílé kontejnery na textil a dále zelené zvony na barevné sklo a bílé zvony na bílé sklo. V případě 
zneškodňování odpadů v plastových pytlích, lze k odkládání odpadů do pytlů použít pouze pytle s 
logem firmy Marius Pedersen Group, která pro město likvidaci odpadů zajišťuje (pytle jsou k dostání 
v kanceláři Technických služeb Hodkovice). 
   Sběrný dvůr Pelíkovická provozní doba odebírané odpady 

 

PO   zavřeno 
ÚT   9-11, 14-16 

ST   zavřeno 
ČT   9-11, 14-16 

PÁ   zavřeno 
SO   9-13 

NE   zavřeno 
 

tel.: 737 329 262 

- objemný odpad - tedy odpad, 
který se nevejde do popelnice 
(např. nábytek, koberce, lino) 
- PET lahve, plasty, tetrapaky 

- sklo, papír, polystyren 
- domácí spotřebiče, ledničky 
- televize, monitory, elektro 

  Sběrný dvůr Mánesova provozní doba odebírané odpady 

 

PO   8-16 
ÚT   8-16 
ST   8-16 
ČT   8-16 
PÁ   8-16 
SO   8-12 

NE   zavřeno 
 

tel.: 777 169 169 

- nebezpečné odpady (např. 
obaly od barev, oleje, kyseliny) 
- stavební a demoliční odpad 

- biologicky rozložitelný odpad 
- plasty, sklo, papír, výkup kovu 

- televize, monitory, elektro 
- autovraky, pneumatiky 

- biologicky rozložitelný odpad 

Nádoby na tříděný odpad provozní doba odebírané odpady 

 

celoročně volně přístupné 

Papír - modré kontejnery 
PET lahve - žluté kontejnery 

Drobné elektrozařízení - 
červené kontejnery 

Textil - bílé kontejnery 
Barevné sklo - zelené zvony 

Bílé sklo - bílé zvony 

Likvidace odpadů v pytlích provozní doba odebírané odpady 

 možno odkládat celoročně Odebírán pouze odpad 
odložený v pytlích s logem 
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SPV Hodkovice nad Mohelkou Vám nabízí kroužek

Hodiny se skládají z obecné sportovní přípravy (sportovní gymnastiky a základů 
tance). Získáte tak plnohodnotné základy pro jakýkoli sport, a to zábavnou formou.

Pro děti od 6 do 15 let

Cvičíme každé pondělí od 17:00 do 18:00

Kde: Kulturní dům Hodkovice nad Mohelkou, prostory RK Motýlek
Cena: 20 Kč za hodinu 

(možnost zakoupení permanentek na 10 lekcí v hodnotě 150 Kč)

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

GYMNASTIKA A ZÁKLADY TANCE

Bližší informace na: 
sarka.lukasova@volny.cz, 
nebo tel.: 732 139 680

Těší se na Vás lektorky  
Šárka Lukášová,  

Pavla a Jana Rolečkovy

Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 30

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

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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SBĚR PAPÍRU – listopad 2015 

 Pondělí 2. 11. 7.00 – 8.00
 Úterý 3. 11. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Středa 4. 11. 7.00 – 8.00
 Čtvrtek 5. 11. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Pátek 6. 11. 7.00 – 8.00

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

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

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

Základní škola Hodkovice nad Mohelkou

Restaurace Pod kostelem
Otevřeno denně

Nabízíme 
hotová jídla  minutky  

plzeňské pivo  svijanská 450

Zajistíme oslavy všeho druhu

Pl
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RůžOVá 125, HODKOVICE NAD MOHElKOU,  739 086 258

Kroužky na ZŠ
ZŠ TGM Hodkovice n. M. otvírá ve školním roce 2015/2016 tyto kroužky:

NáZEV KROUžKU VEDOUCÍ POČET KROUžKů
LEGO Mgr. D. Kalousková 2
BALTÍK Mgr. I. Mazgalová 3
VÝTVARNÝ Mgr. I. Mazgalová 1
ANGLICKÝ Mgr. D. Rucká 4
KERAMIKA Š. Štorková 4
VAŘENÍ Ing. I. Drozdová 1
CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI Mgr. Š. Menčíková 1
PĚVECKÝ Mgr. V. Šulcová, R. Kuchtová 1
KOPANÁ V. Šturc 2
ATLETIKA Mgr. H. Řezáčová, M. Khauerová 1
PŘÍRODOVĚDNÝ Mgr. H. Zýková 4
SPORTOVNÍ HRY Mgr. P. Fialová 2
TANEČNÍ Mgr. R. Kalenská 3
TVOŘENÍ D. Kaplanová 1
AJ PRO DOSPĚLÉ Mgr. A. Banghová 1
CVIČENÍ BOSU  Bc. P. Kuchtová 2

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic děkuje všem účastníkům  
„Cesty za historií“, kteří svou účastí podpořili tuto akci.

Dále děkujeme dětem za ZŠ TGM, hasičům a sportovcům za prezentaci, skautům, sponzo-
rům, skup. Huraš Band a členům Sdružení, kteří přispěli k zdárnému průběhu.

Dále děkujeme návštěvníkům výstavy „Poklady z podkroví hodkovické radnice“ a Městské-
mu úřadu v Hodkovicích za možnost uspořádat tuto výstavu.

Jsme rádi za kladný ohlas k výstavě a doufáme, že se setkáme na dalších akcích pořádaných 
Sdružením rodáků.

PODĚKOVáNÍ

ZŠ TGM Hodkovice n. M. pořádá
pro žáky a jejich rodiče

Noční pochod
v úterý 27. 10. 2015 od 17 hodin
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Zve všechny děti a rodiče na tradiční 

DRAKIÁDU 
10. ŘÍJNA 2015 OD 15 HODIN 

KDE: LETIŠTĚ HODKOVICE n. M 

Děti se můžou těšit na malou odměnu. 

 
Těšíme se na Vás.  

Tým RK Motýlek a Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE AKCE ZRUŠENA.                             
INFO NA TEL. 733 694 493 

DRAKIÁDA
 y 10. 10. 2015 od 15 hodin
 y letiště Hodkovice n. M

Přírodní klub KOŘÍNEK 
(www.seminkozeme.cz)

 y  S dětmi už od dvou let si můžete  
vyzkoušet program Pojďme na to od lesa

 y  5. 10.,12. 10.,19. 10., 26. 10.  
vždy od 9 do 11 hodin

Cvičení Pilates – Míša Kitzbergerová
pondělí: 17:30 – 18:30, v případě zájmu 

i od 16:30 – 17:30 (hlídání dětí)
 

Trampolíny – Liana Květová 
pondělí: 19:00 - 20:00 
středa:  17:45 - 18:45

 
Trampolíny – Eva Knéblová 

úterý:  19:00 - 20:00 
pátek:  18:00 - 19:00

 
Kalanetika – Lenka Vítová 

středa:  19:00 – 20:00

Jóga – Věra Jakabová 
 čtvrtek: od 18:00

 
Výtvarka pro děti – Věrka Kolomazníková 

(předškoláci a ml.školáci) 
úterý: 17:00 – 18:30 

 
Otakárek – Markéta Khauerová  

(klub pro děti: 4 – 6 let)
čtvrtek: 16:00 – 17:30.

 
Pohybová školička – Světlana Brázdová  

(pro děti do 3 let)
středa: 9:30 – 10:15

V říjnu připravujeme

BESEDY V MOTÝLKU
14. 10.  v 10:45 hod. zahájíme s tématem 

o BIO POTRAVINáCH.  
Dárkem budou BIO MUSLI TY-
ČINKY.

21. 10.  v 10:45 hod. budeme bojovat 
s rýmou a klientem MERCK  
na téma "Péče o nos malých dětí 
aneb aby nebyla rýma". 

Pravidelné aktivity
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Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,  
oznamuje svým zákazníkům,  

že opět prodává slepičky snáškových plemen  
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.

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

Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční v sobotu 10. října 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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Významné dny:
1. 10. Mezinárodní den seniorů

4. 10. Mezinárodní den ochrany zvířat

10 .10. Světový den duševního zdraví

25. 10. v 03.00 končí letní čas

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

Vyznané osobnosti:
1. 10.  Tadeáš Hájek z Hájku, český lékař, hvězdář, matematik  

a přírodovědec (490. výr. nar.)

10. 10. Ivan Sviták, filozof a politolog (90. výr. nar.)

21. 10. Vojtěch Steklač, prozaik (70. výr. nar.)

30. 10.  Jean Henri Dunant, švýcarský filantrop, spisovatel, zakladatel 
Červeného kříže, nositel Nobelovy ceny (105. výr. nar.)

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.hodkovicenm.knihovna.cz

K
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Městská knihovna Hodkovice nad Mohelkou Vás zve k návštěvě  
v pondělí, ve středu a ve čtvrtek v půjčovních hodinách,  

které najdete na webu knihovny.

Od srpna má knihovna zpřístupněny nové internetové stránky www.
hodkovicenm.knihovna.cz, kde najdete mnoho zajímavého z oblasti 

literatury a knih a především přístup k on-line katalogu   
http://www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog/

Můžete si hledat knihy z knihovního fondu knihovny a podle potřeby 
své výpůjčky i prodlužovat prostřednictvím čtenářského konta.

Víc informací získáte přímo v knihovně, kde se těšíme na Vaši návštěvu.

Již roku 1402 jsou zmiňovány hodiny na 
věži a roku 1410 zde byl hodinářem Mikulášem 
z Kadaně pravděpodobně ve spolupráci s ast-
ronomem Janem Šindelem postaven současný 
orloj. 

Kolem roku 1470 byla doplněna architekto-
nická a sochařská výzdoba a roku 1490 orloj 
upravil hodinář mistr Hanuš. V druhé polovině 
16. století upravil a zdokonalil Staroměstský 
orloj Jan Táborský z Klokotské Hory. Při velké 
opravě v letech 1865 až 1866 byla osazena nová 
kalendářní deska od Josefa Mánesa se symboly 
zvěrokruhu, měsíce a se znakem Starého Města 
pražského. 8. května 1945, na konci 2. světové 
války během Pražského povstání byl orloj znač-
ně poničen a jeho obnovení si vyžádalo celko-
vou rekonstrukci.

Staroměstský orloj je patrně nejlépe zacho-
vaný středověký orloj vůbec. Je jedním z nej-
známějších turistických objektů Prahy a je sou-
částí historického centra, které je zapsáno na 
seznamu kulturních památek UNESCO.

Nejstarší částí orloje je mechanický hodino-
vý stroj a astronomický číselník, které vytvořil 
již zmíněný Mikuláš z Kadaně.  Sochařská vý-
zdoba kolem ciferníku pochází z dílen kamenic-
ké huti Petra Parléře. Okolní bohatá sochařská 
výzdoba pochází až z doby Vladislava II. koncem  
15. století. 

Dlouho se mylně mělo za to, že orloj vytvo-
řil v roce 1490 hodinář Jan Růže (zvaný také 
mistr Hanuš) se svým pomocníkem Jakubem 
Čechem. Omyl vyvrátil Zdeněk Horský, když se 
roku 1962 objevila orlojnická kniha s opisem 
německé listiny z roku 1410, v níž radnice dě-
kuje Mikulášovi z Kadaně za dobrou práci, orloj 
stručně ale přesně popisuje a za odměnu dává 
hodináři dům a velký roční plat. Předpoklad 

o autorství mistra Hanuše patrně souvisí s pře-
stavbou Staroměstské radnice v letech 1470 až 
1473, úpravami a změnami, které mistr Hanuš 
na orloji provedl.

U příležitosti 600 let od první zmínky o or-
loji vyšla 16. června 2010 česká známka v nomi-
nální hodnotě 21,- Kč a ČNB vydala 17. března 
2010 pamětní stříbrnou dvousetkorunu. Model 
Staroměstské radnice s orlojem je umístěn jako 
jediná česká zajímavost v parku miniatur člen-
ských států EU Mini-Europe v Bruselu. V jiho-
korejském Soulu od roku 2007 stojí, obklopena 
moderními domy, replika části pražské radni-
ce, včetně věže a věrné funkční repliky orloje 
(zmenšené 1:2). Uvnitř se nachází restaurace 
řetězce Castle Praha.

Hana Vaňková

??? Věděli jste, že… ???

Staroměstský orloj nebo také Pražský orloj jsou středověké astronomické hodiny 
umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice v Praze.

Staroměstský orloj je poprvé doložen v listině z 9. října 1410?

PO ČTYŘECH LETECH OPĚT  
V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU !

Marie zpívá francouzské šansony,  
na klávesy doprovází Miloš Hladík

Čtvrtek 22. října 2015 – 18 hod.  
Hotel Arcivévoda Štěpán
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Týden knihoven
Devatenáctý ročník celostátní propagační akce na podporu četby  
a knihoven Týden knihoven se koná ve dnech 5. – 11. října 2015.

Městská knihovna v Hodkovicích nad 
Mohelkou zve všechny čtenáře i nečtenáře do 
svých prostor, které v letošním roce procháze-
ly rekonstrukcí. Na tomto místě bych chtěla 
poděkovat všem uživatelům a návštěvníkům 
za trpělivost a shovívavost při omezeném pro-
vozu a nefunkčnosti internetu. 

V Týdnu knihoven sice bude provoz ještě 
poněkud neuspořádaný, ale přesto Vás ráda 
přivítám v knihovně s touto nabídkou:

Dny otevřených dveří a  příležitost 
pro nové čtenáře – po celý týden si můžete 
knihovnu přijít prohlédnout a pokud ještě ne-
jste čtenářem, zveme Vás k bezplatné registra-
ci do konce letošního roku.

Amnestie pro zapomětlivé čtenáře
Tato tradiční šance pro čtenáře, kteří 

nevrátili včas výpůjčky, potrvá celý týden 
a dlužníci mohou své hříšky napravit bez po-
platků za upomínky.

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 
INFORMUJE

SlEVOVÉ KARTIČKY za rok 2014/2015 – před promítáním amerického animovaného filmu 
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu v pátek 18. 9. 2015 proběhlo slosování uplatněných slevových 
kartiček o volnou vstupenku na libovolné představení v našem kině platnou do konce kalendářního 
roku. 

Vylosováni byli: Kája Vítková, Štěpán Kuntoš, Jan Kvapil, Václav Růta a Lucie Ferencová.

Volné vstupenky jsou připraveny k vyzvednutí v pokladně kina před každým filmovým předsta-
vením.

PROMÍTáME – na přání některých rodičů upravujeme začátky představení určených  pro malé 
návštěvníky. V období  říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen budeme tyto filmy promítat 
od 18.00 hodin. V měsíci říjnu se tedy jedná o představení Asterix: Sídliště bohů, které uvedeme 
9. 10. v 18.00. Začátky ostatních představení zůstávají od 19.00.

FIlMOVá NOC V KáDéčku 2015 – na sobotu 24. října jsme připravili malý filmový festival Filmo-
vá noc v KáDéčku 2015, který se uskuteční v KáDéčku v Hodkovicích nad Mohelkou. O podrob-
nostech informují zvláštní plakáty. V pátek 23. 10. Městské kino v Hodkovicích nad Mohelkou 
nepromítá.

NOMINACE NA CENU OSCAR – film společnosti A-Company Czech Domácí péče, který v našem 
kině zhlédlo 4. září  64 diváků, byl Českou filmovou a televizní akademií nominován do soutěže 
o nejlepší zahraniční film OSCAR. Držíme palce!

Mgr. Alena Banghová, vedoucí kina

Oprava kapličky Radoňovice

V letošním roce Město Hodkovice nad Mohelkou zajistí opra-
vu poškozeného přístupového osmistupňového schodiště se 
zábradlím ke kapličce v Radoňovicích tak, aby příchod k této 
drobné sakrální památce byl opět bezpečný. 

K úhradě části nákladů na opravu byla městu přidělena dota-
ce Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu „Podpora 
obnovy a rozvoje venkova v roce 2015“. Na obrázku schodiště 
před opravou. 

Výstava fotografií ŠIMONA 
PIKOUSE: "ŠESTNáCT JABlEK 
ZE ZAHRáDKY TETIČKY 
FRÍDY / SECHZEHN ÄPFEl 
AUS DEM GÄRTCHEN DER 
TANTE FRIDA"
Severočeské muzeum v liberci 
10. 9. – 1. 11. 2015

Dvě výstavy libereckého fotografa 
Šimona Pikouse, zahájené ve stejný 
den 10. září 2015, jsou pořádány 
Oblastní galerií a  Severočeským 
muzeem. Instalace v  Severočeském 
muzeu. Jedna z  nich Šestnáct 
jablek ze zahrádky tetičky Frídy 
(Sechzehn Äpfel aus dem Gärtchen 
der Tante Frida) byla iniciována 
náhodným objevením kabinetních 
fotografií z Hodkovic nad Mohelkou 
a  je založena na srovnání portrétů 
současných a bývalých obyvatel.
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Historie hodkovického střeleckého spolku – ostrostřelců

Je vzácnou shodou okolností, že na první dny výstavy “Poklady z  podkroví hodko-
vické radnice” a hodkovických městských slavností (18. a 19. 9. 2015) připadá výročí  
168 let od slavnosti svěcení praporu c.k. soukromého střeleckého sboru v Hodkovicích.

Prapor byl symbolem sboru a odrážel jeho 
tradici, vážnost a důležitost. Proto byl obřad 
svěcení praporu jednou z  největších spole-
čenských událostí v dějinách města. I když se 
prapor hodkovických ostrostřelců nedochoval, 
známe jeho popis – z obou stran na něm byly 
vyšity erby (rakousko-uherská orlice a český lev) 
a jméno císaře Ferdinanda I.

Představu o majestátnosti praporu může-
me získat podle praporu hodkovického spolku 
vojenských veteránů (vysvěceného roku 1886), 
který se dochoval i se zdobenou stuhou, kterou 
věnovala jeho kmotra, kněžna Johanna Rohano-
vá, a který na výstavě zaujímal čestné místo.

Dalším důležitým atributem střeleckého 
spolku byly terče malované na dřevěné des-
ky. Každým rokem o svatodušních svátcích se 
v Hodkovicích konaly tzv. Královské střelby. 
Střelec s nejlepším zásahem se stal králem střel-
by a na své náklady nechal pro příští rok nama-
lovat nový terč. Terče zachycovaly nejrůznější 
motivy – významné místní události (u kterých 
nechyběli ani ostrostřelci), zajímavosti ze světa, 
téma hledání národnostní identity, lovecké či 
žertovné bajky a legendy.

Již ve středověku vznikaly první střelecké 
spolky na obranu měst. Po částečném útlumu 
v době, kdy jejich úlohu převzalo vojsko, došlo 
v 19. století k výraznému rozkvětu. Tomu na-
hrával i fakt, že rakouské zákony až do roku 
1860 omezovaly zakládání spolků, takže sdru-
žení ostrostřelců bylo jedinou možností, jak se 
zapojit do veřejného života. Členství v nich bylo 
otázkou společenské prestiže.

V té době patřily Hodkovice k velmi vý-
znamným obcím s rozvíjejícími se průmyslo-
vými, obchodními a exportními podniky. Pod 
vlivem okolních měst se hodkovičtí měšťané 

rozhodli, že nemohou zůstat pozadu a přejí si 
založit vlastní ostrostřelecký sbor, kterým by se 
reprezentovali při církevních i světských slav-
nostech.

V městské kronice jsou na mnoha stránkách 
popsány detaily, které tomu předcházely i násle-
dovaly.

Velkou roli ve vytvoření sboru sehrál ra-
kouský arcivévoda Štěpán, který několikrát 
osobně navštívil náš kraj a inicioval zde stavby 
silnic, které měly usnadnit dopravu a byly také 
pracovní příležitostí pro mnoho zdejších lidí. 
Do dnešních dob se dochovaly památky na jeho 
návštěvy v názvech rozhledny Štěpánka (Ste-
phanshöhe) a hodkovického hotelu U arcivévo-
dy Štěpána.

Na velikonoční úterý 1845 předal arcivévo-
dovi hodkovický purkmistr Josef Blaschka žá-
dost o zřízení sboru. Ale až v listopadu 1846 se 
občané dočkali odpovědi - císařského privilegia, 
které schválilo navržené stanovy.

Do prvního výboru pro organizační zále-
žitosti byli zvoleni Ignác Baumheier, Raimund 
Dollanský, Petr Eichler, Josef Blaschka jr., Vin-
cenc Spietschka a Franz Hiller.

Všichni měšťané byli osloveni, zda jsou 
ochotni se zapojit, a byly vybrány peníze na 
uniformy a výzbroj. Jejich vyhotovení zajistili 
převážně členové spolku - “zbraně vyrobil zdejší 
puškař Jan Hackenberger, sukno zhotovil Josef 
Zimmermann, uniformy ušili zdejší krejčovští 
mistři Ferdinand Müller, Anton Rössler a Franz 
Rössler, kartuše a další náležitosti byly nakou-
peny v Praze, kování a epaulety v Českém Dubu 
od pasíře Vincence Blaschky.”

Členství se rozdělilo na aktivně sloužící 
členy a na čestné a od služby osvobozené členy, 
kterými byli členové okolních střeleckých sbo- Pokračování na straně 24

rů a významné osobnosti města, našeho kraje 
i země. Součástí sboru byla střelecká hudba se-
stávající z 12ti mužů.

V zimě začal výcvik v sále radnice a již 19. 
dubna 1847 proběhlo první vystoupení 71 uni-
formovaných mužů na veřejnosti.

V kronice se dále píše o úspěšném předvede-
ní sboru svému protektorovi knížeti Kamilu Ro-
hanovi na Sychrově; a o prvních svatodušních 
svátcích, kdy se sbor předvedl u kostela a poté 
vyrazil “en Parade k provizorní střelnici u Ště-
pána Hillera za skalami”.

Mimochodem, Štěpán Hiller byl aktivním 
členem sboru a jeho hostinec ve Skalním údolí 
poskytl prostory pro první spolkovou místnost 
ostrostřelců. Střílelo se od budovy hostince do 
terčů u protější skály, ve které jsou dodnes k vi-
dění pozůstatky po střelách.

Nejočekávanější událostí byla slavnost svě-
cení praporu dne 19. září 1847.

Prapor dal na své útraty zhotovit v Praze 
zdejší obchodník a člen spolku Vincenc Spiet-
schka, a jeho kmotrou se stala kněžna Adelaida 
Rohanová.

Sezváni byli významní hosté, urození pá-
nové a dámy, důstojníci pražských, liberec-
kých, turnovských, jabloneckých a jičínských 
ostrostřelců, správci a úředníci z okolí, a četní 
jiní. Každému pozvanému byl věnován tištěný 
program celé slavnosti.

Na náměstí na straně ke kostelu byl posta-
ven stan pro kapli a vedle něho stan pro prapor, 
pod nímž byla umístěna sedadla pro vznešené 
panstvo a hosty. Prapor byl slavnostně přinesen, 
rozvinut a paní kmotra na něj připevnila pře-
krásnou cennou stuhu. Poté byl prapor vysvě-
cen, požehnán a zvolení hosté zatloukli hřeby 
do jeho žerdi. Hejtman sboru Baumheier předal 
vysvěcený prapor s příslušným proslovem své-
mu sboru a následoval průvod do kostela. Den 
zakončily střelecké závody na střelnici.

Střelecký sbor se krom pravidelných sva-
todušních soutěží aktivně účastnil všech oslav 
při významných výročích (např. založení sboru, 
narozeniny císaře, výročí svatby císaře) i při 
akcích ostatních městských spolků. Ve Skalním 
údolí se konaly společenské akce a koncerty.

Dalšími mimořádnými událostmi v dějinách 
sboru byly:

29. srpna 1853 návštěva císař Ferdinanda I. 
Dobrotivého na Sychrově, kde drželi hodkovič-
tí střelci před císařovými komnatami čestnou 
stráž.

V roce 1854 deputace do Prahy vedená purk-
mistrem Baumheierem k pozdravení císařského 
páru Františka Josefa I. a Alžběty.

6. listopadu 1866, při kontrole válečných 
škod  a jejich nápravy, přenocoval císař Fran-
tišek Josef I. na Sychrově, kde mu hodkovický 
mužský pěvecký sbor přednesl v podvečer sere-
nádu s lampióny a hodkovičtí střelci drželi čest-
nou stráž. Další den, při cestě vlakem do Liberce, 
byl na hodkovickém nádraží pozdraven měst-
ským zastupitelstvem a střeleckým sborem.

V červnu 1876 vyhořela stará střelnice ve 
Skalním údolí.

8. srpna 1880 obdržel střelecký spolek od cí-
saře právo mít na praporu říšského orla a tento 
den proběhlo svěcení nového cenného praporu, 
darovaného českodubským továrníkem Fran-
zem rytířem von Schmitt. Kmotrou praporu 
byla slečna Marie von Schmitt z Českého Dubu, 
pozdější manželka továrníka Konráda Blaschky 
jun. z Hodkovic.

V září 1891 navštívil císař František Josef I. 
Liberec a na zpáteční cestě se zastavil na slav-
nostně vyzdobeném a elektrickým osvětlením 
nasvíceném hodkovickém nádraží, kde jej vítalo 
celé město.

12. září 1892 zemřel kníže Kamil Rohan ve 
věku 92 let. Na smuteční slavnosti byli přítomni 
členové hodkovického zastupitelstva i střelecký 
sbor.

2. února 1900 oslavil velkoprůmyslník 
a čestný člen sboru, Conrad Blaschka senior, své 
90té narozeniny. Všechny zdejší spolky uspo-
řádaly pochodňový průvod a zahrála střelecká 
kapela.

V roce 1902 byla naplánována stavba stře-
leckého domu na střelecké louce, 22. května 
1903 vyhořel stávající dřevěný střelecký dům, 
v listopadu se střelecká louka stala majetkem 
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sboru a roku 1905 byl postaven nový dům 
s dvoukřídlovou krytou prostornou verandou 
otevřenou vpředu navenek.

21. června 1906 navštívil císař libereckou 
výstavu (Deutschböhmische Ausstellung Rei-
chenberg) a opět se zastavil na slavnostně vy-
zdobeném hodkovickém nádraží.

V roce 1910 město uspořádalo oslavu do-
mova (Heimatsfest), která se konala ve Skalním 
údolní u ostrostřelců.

Po vzniku samostatné republiky byly unifor-
mované ostrostřelecké spolky zrušeny branným 
zákonem a byly nuceny ke změně stanov (velení 
státní řečí, změna vlajky a vedení podléhající 
přímo ministerstvu nár. obrany ČSR). S danými 
podmínkami však hodkovický střelecký spolek 
nesouhlasil a tak zvolil možnost změnit se ve 

spolek s podpůrnými a charitativními tenden-
cemi. Bývalý spolek byl nato změněn ve Spolek 
přátel střelců v ČSR.

Souvisel s tím i zákaz nošení uniforem, tak-
že v únoru 1919 při pohřbu dlouholetého veli-
tele ostrostřelců Franze Muschaka se dostavili 
pouze v černém a bez praporu.

V květnu 1919 se po přestávce vynucené 
1. sv. válkou opět konaly svatodušní střelby 
a slavnostní průvod městem.

V listopadu 1923 se konal slavnostní koncert 
na počest 45letého výročí kapelníka střelecké 
kapely, pana Franze Thomase – zúčastnilo se jej 
60 hudebníků.

Nakonec činnost spolku přerušila 2. sv. vál-
ka a jeho historie upadla v zapomnění.

Martina Pelantová
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

Na terči je vyobrazena původní podoba střelnice 
ve Skalním údolí z roku 1868

Dobová pohlednice se Skalním údolím  
na počátku 20. století.

Městské kulturní středisko Vás srdečně zve na představení

divadelního souboru Vojan z Hrádku nad Nisou

O dva míň 
(tragikomedie?, hořká komedie?) 

Autor: Samuel Benchetrit
překlad: Alexander Jerie

Představení se bude konat v Městském kině  

ve čtvrtek 5. listopadu od 19.00 hodin.
Vstupné je 60 Kč. 

Divadlení představení

Slovo o hře
Krásný lidský příběh dvou mužů, kterým zbývá pár dní života a  kteří utíkají 
z nemocnice, aby se setkali se životem, který nepoznali. Dva pacienti se rozhod-
nou strávit čas svého života jinak než poleháváním v nemocnici. Odhodlají se 
k dobrodružnému útěku a potkávají se s celou řadou lidských příběhů. Těhotná 
žena je prosí, aby našli otce jejího dítěte a oznámili mu, kde rodí pro případ, 
že by se náhodou rozhodl být šťastný…, setkávají se sebevrahem, tanečníkem, 
nevěrnou ženou, s muži a ženami, které hledají a jsou hledáni. Až ve chvíli, kdy 

ztrácíme, nacházíme lásku, víru, naději a radost. Dva lidé v pokročilém věku a s určitými zkušenostmi, 
kteří už trošku rozumí životu, se postupně svěřují jeden druhému. Někdy jsou jejich vzájemné reakce 
dost absurdní, ale přitom vychází pořád ze života. I ten nás přece často zahrnuje množstvím absurdit…
Inscenace přináší divákům velké množství kontrastů. Věci tragické a komické, černé a bílé, vysoké a níz-
ké – život je takový. Každý si tam najde kousek toho svého, svoji zkušenost, zážitek, emoci.

Osoby a obsazení:

Paul Blanchot Jan Sladký
Jules Tourtin Lukáš Krupka
Lékař, 
Tanečník
Sebevrah
Herec  Tomáš Brýda

Zdravotní sestra
Těhotná žena
Tanečnice
Herečka  Aurelie Roubalová
  Lenka Kovaříková

Scéna  Jan Sladký
Zvuky  Oldřich Souček

Text sleduje Vladimíra Půtová
Režie  Jan Sladký
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KINO – ŘÍJEN 2015 
HODKOVICE NAD MOHElKOU

Pátek 2. října v 19 hodin

žIVOT JE žIVOT
František (Ondřej Vetchý), jeho žena (Simona Stašová), tři dospívající dcery 

a jejich nápadníci jsou zárukou řady zápletek v nové české rodinné komedii.  

Délka 95 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 9. října v 18 hodin

ASTERIX: SÍDlIŠTĚ BOHů
Hrstka nepoddajných Galů se vytrvale vysmívá Caesarovi. Ten má však geniální 

plán jak se jich zbavit. Francouzský rodinný animovaný film. Délka 85 minut.  

Vstupné 50 Kč.

Pátek 16. října v 19 hodin

PAŘBA V MEXIKU
Jason a Evan se vydávají na záchrannou výpravu. Jejich kamarád Nardo se totiž 

ocitl nahý někde v Mexiku… Komedie USA. Délka 93 minut. Vstupné 50 Kč. 

Sobota 24. října od 19 hodin

FIlMOVá NOC V KáDéčku
Projekce od 20:00 (vstup od 19:00 za 100 Kč) – Kádéčko.

Malý filmový festival v sále KáDéčka:

 y  HANEBNÝ PANCHARTI  
Německo/USA, 2009, 153 minut, režie Quentin Tarantino

 y  STOlETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYlEZl  Z OKNA A ZMIZEl 

Švédsko, 2014, 113 minut

 y  DENÍK NYMFOMANKY 

Španělsko, 2008, 95 min

Během promítání je možné si zakoupit  

speciální filmové pizzy a jiné  občerstvení!

Začátek školního roku 2015-16 v MŠ
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Začátek školního roku 2015-16 v MŠ


