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Vážení čtenáři,
stejně jako v loňském roce, i letos na konci 
měsíce listopadu přivítáme první advent-
ní neděli. Již tradičně je pro vás připraven 
bohatý program po celou dobu adventu, 
přehled najdete právě v tomto čísle. V lis-
topadovém vydání naleznete informace 
z rady a zastupitelstva města, informace 
z městského úřadu, přehled akcí a také 
zajímavé čtení z historie města.

Poklidný měsíc listopad
za kolektiv redakční rady

přeje Naďa Burianová

 Jubilanti  
v listopadu 2015

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Miluše Reslová

Mária Dlasková

Oldřich Böhm

Akce v listopadu 2015
20.11. Poslední slanění – horolezci

27.11. Adventní dílna – Motýlek

28.11. Adventní setkání na náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou s rozsvíce-
ním vánočního stromu

29.11. Adventní koncert v kostele sv. Prokopa – Gospel Choir Liberec

ZŠ TGM připravuje na 17. 12. 2015  

vánoční vystoupení žáků. 

Čas bude upřesněn  
v prosincovém čísle kulturního kalendáře.
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H.A.D. (Hodkovické amatérské divadlo) 

NAše HOdkovické LOUtkové (loutkářský oddíl HADu) 

Háďata (dětský dramatický soubor HADu) 

otvírají  Zimní pohádkovou sezónu 2015/16 
POHÁDKY Z PROUTĚNÉHO KOŠÍKU 

Na pohádku můžete přijít každou neděli v 15.00 hodin  

do Kulturního domu v Hodkovicích nad Mohelkou  

do Klubovny a zkušebny HADu  (1.patro, dlouhá chodba vzadu)  

29. 11. O kočičce a pejskovi 
 6. 12. Chameleon Leon 

Těšíme se na VÁS 
Za vstupné dobrovolné, které je věnováno na provoz klubovny HADu, děkujeme. 

  
...a těm, kteří HADu věnovali - či ještě věnují, dřevěné židle se 

dostane zvláštního přivítání a speciálního poděkování. 
  

Pátek 6. listopadu v 18 hodin

PAST NA ŽRALOKA 2: PŘÍLIV
Pi a Cordelie mají malého syna Juniora. Aby Pi ochránil rodinu, cvičí se ve 

vodním bojovém umění. Pokračování animovaného filmu USA a  Korea.   

Délka 80 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 13. listopadu v 19 hodin

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Česká komedie Jana Hřebejka o  únosu nevěsty, hokeji a  koktejlu pro ženy, 

míchaném v pravý čas. Délka 77 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 20. listopadu v 19 hodin

JURSKÝ SVĚT
Vědecké experimenty s  prehistorickými zvířaty v  zábavním parku se 

obrátí proti lidem. Cílem se stane holé přežití. Akční sci-fi thriller USA.  

Délka 125 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 27. listopadu v 19 hodin

CESTA VZHŮRU
Film mapuje výstup Radka Jaroše na poslední K2, která mu chyběla do zdolání 

tzv. Koruny  Himaláje. Tento cíl si splnil jako první Čech a patnáctý člověk na 

světě. Diváci se nestávají jen členy expedice mezi majestátními štíty hor, sou-

částí děje jsou i rodinní příslušníci R. Jaroše. Délka 100 minut. Vstupné 50 Kč.

v 17.30 hodin  

ADVENTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIE NA VOLNÉ TÉMA 

 HANA LINKOVÁ 

a ENKAUSTIKA (malba horkým voskem) 

IRENA ŠKOPANOVÁ

Sobota 28. listopadu 15.00 – 16.30

SCOOBY-DOO: ZIMNÍ SUPERPES
Pásmo animovaných pohádek, které vás pobaví! Kdykoli přijďte, 

kdykoli odejděte mezi 15.00-16.30. ZDARMA!
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Městský úřad informuje

Informace z 18. zasedání rady města 30. 9. 2015
-  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

č. IV-12-4012460/002 - Lbc, Hodkovice n. M. ppč.2949. Předmětem smlouvy je zřízení umís-
tění a provozování zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku 
Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 2784 (ostatní plocha) v k. ú. Hodkovice nad 
Mohelkou. Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala převod na základě kupní smlouvy o koupi nemovitosti a po předcho-
zím projednání s předsedou družstva panem Antonínem Samkem bytového domu č.p. 667-
670 a dotčených pozemkových parcel, ulice Podlesí, Hodkovice nad Mohelkou do vlastnictví 
Stavebně nájemního družstva Hodkovice. Kupní cena bude uhrazena prodávajícímu formou 
zápočtu (oproti závazku prodávajícího vrátit kupujícímu půjčku ze Smlouvy o půjčce ze dne 
5.6.2004) a formou úhrady zůstatku úvěru prodávajícího č. 000000-0155173109 u České spo-
řitelny a.s.Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města. 

-  Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za 
3. čtvrtletí 2015.

-  Rada města schvaluje udělení odměny řediteli TS a BH panu Petru Hanusovi za dobré vedení 
TS a BH ve 3. čtvrtletí 2015. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o udělení souhlasu s výměnou oken a balkonové sestavy bytě č. 
2 v domě v Podlesí č.p. 624. Žádost podala paní Š. bytem Hodkovice nad Mohelkou.Rada města 
s výměnou oken souhlasí s podmínkou provedení výměny na vlastní náklady žadatelky. Ná-
klady na výměnu oken budou postupně umořeny z nájemného. Okna musí být stejného typu 
a vzhledu jako okna v tomto domě již vyměněná.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užívá-
ním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 31. 8. 2015 Stav dluhů činí ke dni ak-
tualizace 176.014,50 Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

- Rada města projednala a souhlasí s podáním návrhu na nařízení exekuce proti manželům R.

-  Rada města projednala žádost o projednání návrhu vyhlášky, která v době nočního klidu 
upravuje další povinnosti subjektů. Žádost předložil pan Pavel Růžička. Rada města postupuje 
žádost k projednání do zastupitelstva města. 

-  Rada města schválila zadání a zveřejnění výzvy k podání nabídek, kde předmětem nabídek je 
celoroční údržba hřbitova a prostranství před hřbitovem a kolem kostela, k.ú. Hodkovice nad 
Mohelkou p.č. 8/1, 3, 2, 37/1, 26.

Informace z 19. zasedání rady města 14. 10. 2015
-  Rada města souhlasí s žádostí o koupi pozemků města p.č. 130 (ostatní plocha) o výměře 598 m2 

a p.č. 157 (ostatní plocha) o výměře 157 m2, oba v k.ú. Radoňovice. Žádost podala paní K., by-
tem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města ukládá tajemnici zveřejnit záměr prodeje pozemků 
na úřední desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.
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-  Rada města bere na vědomí informaci o práci ZŠ TGM Hodkovice n.M. za období duben až 
září 2015. Informace je doložena přehledem akcí a úspěchů základní školy v tomto období 
a schvaluje výplatu odměny ředitelce základní školy paní Mgr. Daně Kolomazníkové za dobré 
vedení základní školy v tomto období.

-  Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Mateřské školy v Hodko-
vicích nad Mohelkou za období školního roku 2014/2015 a schvaluje výplatu odměny ředitelce 
mateřské školy paní Mgr. Ireně Ryplové za dobré vedení mateřské školy v tomto období.

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

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užívá-
ním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 30.9.2015.Stav dluhů činí ke dni aktu-
alizace 165.326,50 Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti v oblasti správ-
ních činností – matrika, vidimace a legalizace. Kontrolu provedli pracovníci Krajského úřadu 
Libereckého kraje. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady nebo nedostatky.

-  Rada města bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti v oblasti správ-
ních činností – evidence obyvatel. Kontrolu provedli pracovník Krajského úřadu Libereckého 
kraje. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady nebo nedostatky.

-  Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Ing. Andreje Babiše, 1.místopředsedy vlády a ministra 
financí o rozkladu podaném společností Victoria-Tip, a.s., Letenské nám. 157/4, Praha 7, IČ: 260 
59 517.

-  Rada města souhlasí s podáním návrhu na nařízení exekuce žalovanému panu K.

Informace z 6. zasedání zastupitelstva města 07. 10. 2015
-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o koupi pozemku města p.č. 2793 (ostatní plocha) o vý-

měře 652 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní K., bytem Pardubice za cenu 
10 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schválilo převod na základě kupní smlouvy o koupi nemovitosti a po 
předchozím projednání s předsedou družstva panem Antonínem Samkem bytového domu č.p. 
667-670 a dotčených pozemkových parcel, ulice Podlesí, Hodkovice nad Mohelkou do vlastnic-
tví Stavebního a nájemního družstva Hodkovice, IČ 254 84 796. 

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služeb-
nosti č. IV-12-40412152/002 Lbc,Hodkovice n.M.p.p.č.870, 871/2-kNN, Stavbou bude dotčena 
nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 877 (trvalý travní 
porost) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti č. IV-12-4012460/002 - Lbc, Hodkovice n.Mohelkou ppč.2949, kNN. Stavbou bude do-
tčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 2784 (ostatní 
plocha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Pokračování na straně 8
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-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Směnné smlouvy č.: S 651/14/247, kte-
rou přeložily Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, IČO: 
42196451. Rozdíl cen činí 2.032.323,-Kč a Lesy ČR se zavazují tento rozdíl zaplatit Městu 
Hodkovice nad Mohelkou.

-  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 trav-
ní porost) v k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou. Na kolizi upozornil Ing. Martin Šrámek, 
spolumajitel pozemku p.č. 213/2. Zastupitelstvo města revokuje toto své usnesení a navrhuje 
řešit kolizi zřízením věcného břemene a pověřuje starostku města jednáním s Ing. Martinem 
Šrámkem. 

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh na směnu pozemků. Pozemky ve vlastnictví Města Hod-
kovice 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 pozemek p.č. 2807/2 (trvalý travní porost) o výměře 221 m2 v k.ú. Hodkovice nad 
Mohelkou ve vlastnictví manželů J., bytem Český Dub. 

-  Zastupitelstvo města nesouhlasí s žádostí o prodej pozemku města p.č. 3541 (trvalý travní 
porost) o výměře 4330 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan Stanislav Thoř, 
Koněvova 120, Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města projednalo žádost o souhlasné stanovisko s využitím pozemkových par-
cel 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 NE-
TWORKS s.r.o., České mládeže 1096, Liberec 6. Zastupitelstvo města projednalo a pověřuje 
starostku města uspořádáním ankety průzkumu zájmu o tuto službu s tím, že bude dostateč-
ně a jasně řečeno, jaký negativní dopad bude mít realizace stavby.

-  Zastupitelstvo města projednalo žádost o projednání návrhu vyhlášky, která v době noční-
ho klidu zakazuje šíření hudby mimo budovu skrz otevřená okna či dveře, dále pokud není 
provozovna vybavena klimatizací, umožní ventilaci vzduchu okny pouze 1x za hodinu v rádu 
několika málo minut a při vypnuté hudbě, dále lokality by byly vymezeny na Libereckou, Pod-
lesí, náměstí T.G.M., Sportovní, Růžovou, Českodubskou a Sokolovskou, event. další, kde lidé 
mají / mohou mít s hlukem dnešních / budoucích hospod problém a o zavedení povinné noční 
zavírací hodiny. Zastupitelstvo města projednalo a odkládá projednávání vyhlášky na veřejné 
zasedání 18. 11. 2015. Do té doby zastupitelstvo města pověřuje starostku města jednáním 
s KHS Libereckého kraje příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví o dalším postupu, 
včetně měření. 

-  Zastupitelstvo města po projednání výzvy k podání nabídek podlimitní veřejné zakázky na sta-
vební práce zadávané v otevřeném řízení týkající se demolice sportovní haly rozhodlo, že tato 
zakázka bude rozdělena do dvou částí, a to na demolici přípojek a demolici haly. Zastupitelstvo 
město souhlasí s vyhlášením výzvy.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Zveme všechny spoluobčany města 

na zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou.

Ve středu 18. 11. 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 proběhne 16. 12. 2015.

Pozvánka

Městský úřad informuje

Rada města Hodkovice nad Mohelkou naplánovala setkání s občany.

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

Zveme všechny občany na setkání, připravte si prosím své otázky a náměty  
a přijďte si s námi popovídat.

 Těšíme se na Vás.  
Rada města Hodkovice nad Mohelkou

Setkání s občany v Jílovém

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e
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Jako dlouhá tenká nit se táhla celým jednáním nespokojenost se stavem místních komunikací.

Všechny tyto úseky máme zaznamenané a postupně se budeme zabývat zlepšením jejich stavu, 
stejně jako umístěním bezpečnostních zrcadel na některých výjezdech.

Občané Záskalí se vyslovili pro konání závodů do vrchu, které se na Záskalí jezdí v současné 
době jednou ročně. Jednak z důvodu zachování tradice a také z finančního přínosu pro SDH 
Záskalí. Další poznámkou v našem zápise jsou stížnosti na rychlou jízdu při průjezdu obcí – 
prozatím předáváme Polici ČR a prověříme možnost umístění průjezdových radarů, především 
ve spodní části Záskalí.

A co dalšího? Vzhled a stav autobusové zastávky stávající a možnost jejího vybudování i na 
druhé straně při nástupu směrem na Liberec. Prověříme také značení obce – umístění označení 
Záskalí a Hodkovice nad Mohelkou. Vysekání náletů podél krajské komunikace, řešení bezpeč-
nosti propustků pod silnicí, vodorovné dopravní značení – všechny tyto připomínky předáme 
na Krajskou správu silnic a budeme dohlížet na plnění povinností vlastníka.

Občanům Záskalí jsem podala informaci o připravovaném projektu vybudování vodovodu v hor-
ní části Záskalí. Dle aktuální informace je projekt téměř hotov. Následně se bude řešit územní 
rozhodnutí a stavební povolení a v roce 2017 by měla být stavba zrealizována.

Dále byl vyřčen požadavek na vybudování dětského hřiště u hasičárny a byla také zmíněna 
nutnost opravy střechy a postupné investice do budovy hasičárny č.p. 23.

Velmi negativně vnímají občané Záskalí pohyb motorek a čtyřkolek v místních lesích. S tímto 
problémem se potýkáme v celém katastru obce. Zde uvítáme spolupráci občanů města, aby nám 
pomohli identifikovat ty, kteří devastují obecní lesy.

Jménem rady města Hodkovice nad Mohelkou děkuji všem účastníkům setkání za velmi příjem-
nou a konstruktivní diskuzi. Věřím, že při dalším setkání v roce 2016, budou nejdůležitější úkoly 
vyřešené a na dalších budeme intenzivně pracovat.

Markéta Khauerová – starostka města

Setkání s občany Záskalí 14.10.2015
Ve středu 14.10.2015 proběhlo setkání rady města s občany Záskalí a Žďárku. Děkuje-
me tímto za vlídné přijetí v hasičárně na Záskalí a za zájem o společné setkání. 

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

 

Město Hodkovice nad Mohelkou 
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

 
 

Město Hodkovice nad Mohelkou Vás srdečně zve na akci 

VÝSADBA STROMŮ 
pro letošní nově přivítané občánky Města Hodkovice nad Mohelkou. 

Sejdeme se v sobotu 7.11.2015  v 9:30 ve Sportovní ulici (u provozovny spol. SčVK) 

Těším se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi. 

 

Markéta Khauerová – starostka města 

Oznamujeme občanům, že dojde postupně ke kácení stromů 
ve Sportovní ulici – u provozovny SčVK. a druhé strany aleje. 

Stromy jsou velmi křehké a za větru se lámou a padající větve 
ohrožují lidi i majetek, dále kořenový systém narušuje cestu 
i základy sousedního domu. 

Již v letošním roce dojde k částečné náhradní výsadbě v této 
ulici, která bude dále pokračovat v příštím roce.

Děkujeme občanům za pochopení

Výše uvedená informace Pozvánka na výsadbu stromů s touto zprávou souvisí  
– náhradní výsadba a zároveň stromy za letošní nové občánky.

Kácení stromů ve Sportovní ulici
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Významné dny:
2. 11. Památka zesnulých

11. 11. Den válečných veteránů

15. 11. Den vězněných spisovatelů

17. 11. Státní svátek ČR – Mezinárodní den studentstva

18. 11. Mezinárodní den Bible

Vyznané osobnosti:
2. 11. Iva Hercíková, prozaička a překladatelka (80. výr. nar.)

6. 11. Jiří Žáček, básník, prozaik, dramatik a překladatel (70. výr. nar.)

16. 11. Karel Hynek Mácha, básník (205. výr. nar.)

27. 11. Ivanka Devátá, prozaička, publicistka a herečka (80. výr. nar.)

30. 11. Mark Twain, americký prozaik (180. 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
al

en
dá

riu
m

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.

Jméno dostal podle 
statku Kozinec, kde by-
dlel. 9. května 1678 si 
Jan Sladký zvaný Kozina 
v Klenčí pod Čerchovem 
vzal za ženu Dorotu Pel-
nářovou.  S ní měl posléze 
šest synů.

Jan Sladký Kozina si  
podle pověsti došel pro svého protivníka Wol-
fa Maxmiliána Lammingera svobodného pána 
z Alfbenreuthu (řečeného Lomikara) přesně do 
roka a do dne po své popravě, tak jak vypráví 
Alois  Jirásek ve svém románu Psohlavci (vyprá-
vění přesně souhlasí s historickými daty). 

Jan Sladký Kozina byl popraven 28. listopa-
du 1695 v Plzni. V areálu Plzeňského pivovaru 

Prazdroj je pamětní deskou označeno místo po-
blíž hlavní brány, kde  Jan Sladký těsně před 
popravou oběšením odpočíval. Na jeho paměť 
byl pojmenován jeden ze střeleckých pluků Ma-
sarykových legionářů na Rusi v roce 1917.

Ani úděl vdovy Doroty nebyl příliš veselý. 
Ještě za života Jana Sladkého jim zemřeli čty-
ři synové. Po popravě zůstal Dorotě na krku 
statek, o který se musela starat se svými ne-
dospělými syny Jiřím a Adamem. Po smrti 
syna Jiřího zůstává celá starost o statek na ní 
a Adamovi. Jediné co jí mohlo na sklonku živo-
ta potěšit byla svatba posledního syna Adama 
s Markétou Ledvinovou v roce 1712. Vnoučat se 
však již nedožila, zemřela v roce 1715.

Hana Vaňková

??? Věděli jste, že… ???

Jan Sladký Kozina (narozený 10. září 1625 v Újezdu u Domažlic na statku u Rosochů) 
byl vůdce chodského povstání na konci 17. století a symbolizuje odpor českého lidu 
proti německému útlaku v tzv. době temna po bitvě na Bílé hoře.

Před 320 lety byl popraven Jan Sladký Kozina?

 

ADVENTNÍ   VERNISÁŽ 
FOTOGRAFIE - volné téma 

Hana Linková 
a 

ENKAUSTIKA - malba horkým voskem 
Irena Škopanová 

v 
Městském kině v Hodkovicích nad Mohelkou 

v pátek 27. listopadu v 17.30-19.00 
Dále přístupno před každým filmovým představením do 28. 2. 2016 
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BÍLÍ TYGŘI – TIPSPORT EXTRALIGA 2015/2016

Během listopadu čeká na Bílé Tygry čtyři domácí zápasy proti 
týmům z Plzně, Mladé Boleslavi, Pardubic a Zlína.

1., 13.,
22. a 29. 11.

V LIBERCI LIGA MISTRŮ – VK DUKLA LIBEREC

VK Dukla Liberec se účastní prestižní volejbalové Ligy mistrů. 
Úřadující čeští mistři změří síly s polským Belchatówem.

5. 11.
18.00

LIBERECKÉ VŠEHO TRHY

Oblíbené bleší trhy se opět vrací na centrální parkoviště 
u Home Credit Areny. Až do listopadu zde budou probíhat 
2x měsíčně.

14. 11.
5.00 - 11.00

NIGHT OF WARRIORS

Již osmý galavečer bojovníků opět nabídne souboje v K-1, MMA 
a dalších disciplínách, včetně zápasů o profesionální pásy.

7. 11.
18.00

MICHAL DAVID – BLÁZNIVÁ NOC

Úspěšný zpěvák a skladatel Michal David se představí 
v Home Credit Areně. Těšit se můžete na největší hity v nových 
úpravách.

12. 12.
19.30

Restaurace Pod kostelem
Otevřeno denně

Nabízíme 
hotová jídla  minutky  

plzeňské pivo  svijanská 450

Zajistíme oslavy všeho druhu
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RŮŽOVÁ 125, HODKOVICE NAD MOHELKOU,  739 086 258

Výzva občanům a přátelům Hodkovic nad Mohelkou

Vaše ohlasy jasně potvrdily, že Hodkovi-
ce nad Mohelkou postrádají aktuální knihu 
o  své historii a místo pro trvalou expozici 
(muzeum). Pokud Vás tyto věci zajímají, uvítá-
me jakoukoliv Vaši pomoc, radu i doporučení.

Dovolujeme si Vás požádat o informace či 
zapůjčení památek na historii našeho města 
(fotografie, publikace, historické předměty 
apod.). V první fázi bychom je zdokumento-
vali (oskenování, vyfocení). Pokud Vám doma 
takové věci „zabírají místo“, prosíme, nevy-
hazujte je do popelnic, ale kontaktujte nás, 
máme možnost je uložit.

Vaše náměty a nabídky můžete posílat na 
e-mail: rodaci@pratele-hodkovic.cz, nebo se 

Výstava „Poklady z podkroví hodkovické radnice“ na pár dnů vynesla na světlo několik 
zajímavostí z minulosti našeho města. Všechny vystavené předměty byly dlouhá dese-
tiletí uloženy na půdě a téměř zapomenuty, což se na jednu stranu podepsalo na jejich 
nedobrém stavu, ale na druhou stranu se tak alespoň něco zachovalo. Díky Vašemu 
zájmu vidíme, že má smysl pokračovat a snažit se tento stav zapomenutí změnit.

osobně i telefonicky obracet na členy Sdruže-
ní rodáků a přátel Hodkovic – p. Hanus, před-
seda sdružení (tel. 728 163 490), p. Čermák, 
místopředseda (601 330 523), p. Pelantová, 
kronikářka Hodkovic n.M. (721 317 718). 

Můžete se také dostavit na schůzky, kte-
ré se konají pravidelně každý první čtvrtek 
v měsíci v 18 hodin v hotelu Arcivévoda Ště-
pán na hodkovickém náměstí.

Předem Vám děkujeme a těšíme se na 
spolupráci.

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
www.pratele-hodkovic.cz
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Co by měl vědět majitel psa
Pořídili jste si psa nebo jste již jeho majitelem a  tápete nad tím, co 
všechno byste měli udělat, abyste neporušili nějaký zákon nebo vyhlášku 
města? Pak jsou následující řádky určeny právě Vám…

Ve vztahu k městu jsou tyto povinnosti:

 ª POPLATEK: povinnost zaplatit poplatek 
ze psa Vám ukládá obecně závazná vyhláš-
ka (OZV) 1/2011. Poplatek se platí ze psů 
starších 3 měsíců a  sazebník je obsahem 
vyhlášky 1/2011, kterou najdete na www.
hodkovicenm.cz 

 ª KAM OZNÁMIT, ŽE MÁTE PSA? Na 
Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, 
Náměstí         T. G. Masaryka 1, do 14 dnů 
od pořízení psa. Po splnění této povinnosti 
Vám bude vydána evidenční známka.

 ª VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ: tuto problemati-
ku upravuje OZV 2/2011 platná od 1. led-
na 2012 plné znění vyhlášky najdete na 
webových stránkách města. Osoba dopro-
vázející psa na veřejném prostranství v in-
travilánu města (v zastavěné části města, 
včetně dětských hřišť a sportovních areálů) 
je povinna mít psa na vodítku, mít ho pod 
neustálým dohledem, kontrolou a přímým 
vlivem. Sankce za porušení této OZV činí 
ve správním řízení do 30.000,- Kč. 

 ª UKLIDIT PO SVÉM PSOVI: každý maji-
tel psa či doprovázející osoba je povinna 
odstranit exkrementy, které pes zanechal 
na veřejném prostranství. Pokud tak neu-
činíte, dopouštíte se přestupku proti veřej-
nému pořádku a porušujete OZV 2/2011. 
Sankce za porušení této OZV činí ve správ-
ním řízení do 30.000,- Kč. K úklidu psích 
exkrementů veďte i své děti. Sáčky na psí 
exkrementy obdržíte na městském úřadu.

Další povinnosti:

 ª očkovat psa proti vzteklině,

 ª učinit účinná opatření proti úniku psa,

 ª majitel psa je povinen zabránit, aby pes 
obtěžoval či omezoval jiné osoby nebo jiná 
zvířata,

 ª při cestování veřejnými prostředky se řídit 
smluvními přepravními podmínkami (ČD, 
ČSAD, MHD).

Věřím, že všichni občané našeho města jsou si 
vědomi svých povinností a svědomitě je plní.

Děkuji Helena Řezáčová

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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Výstavba v Hodkovicích nad Mohelkou v letech 1945 – 1985

Nevěděl jsem to. Pokusil jsem se proto vyhledat materiál, který by stručně tuto reali-
zovanou výstavbu představil. 
Nepodařilo se mi ale najít přehled výstavby až do roku 1989. Přehled, který jsem našel, 
končí v roce 1985. Slíbil jsem, že zjištěné údaje předložím v kulturním kalendáři, což 
tímto činím.

Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Několik občanů zajímalo, jaká byla v Hodkovicích nad Mohelkou výstavba 
od roku 1945 do roku 1989. 
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Nová publikace ke sklářské minulosti  
Hodkovic nad Mohelkou

Letošní výstava „Poklady z podkroví hodkovické radnice“ přiblížila veřejnosti dal-
ší část z pestré minulosti Hodkovic nad Mohelkou – vzpomínky na rod Blaschků.

Asi první, co dnes obyvatele Hodkovic při 
vyslovení jména Blaschka napadne, je krásná 
secesní vila, barbarsky zbouraná v lednu 1987. 
Byla památkou na slavná léta průmyslnického 
rodu, památkou na zapomenuté obyvatele Hod-
kovic... Na počátku 20. století ji vedle své továr-
ny dal postavit jeden z posledních významných 
členů hodkovické větve rodu – Max Blaschka 
(1862 - 1923). Stavbu provedl liberecký archi-
tekt a stavitel Ernst Schäfer, na stavbu byl ka-
menickým mistrem Josefem Wondrákem z Vra-
tislavic použit červený porfýr z místního lomu, 
vnitřní dřevěnou výzdobu obstarali řezbáři 
Buškové ze Sychrova. Část vitráží a dřevěné 
zábradlí schodiště můžeme dodnes obdivovat 
v interiéru hodkovické radnice, ve které také 
probíhala zmíněná výstava.

Hodkovická historie rodu se začíná v roce 
1770, kdy se sem ze sousedních Radoňovic při-
stěhoval výrobce a obchodník skleněným zbo-
žím Hans Josef Blaschka (1725 – 1792). Když 
roku 1791 učinil své dva starší syny spoluma-
jiteli firmy (přeměněné na obchodní společnost 
Blaschka & Söhne), byl již váženým obchodní-
kem, který zprostředkoval prodej po celé Ev-
ropě i do zámoří. Přesto o 66 let později tato 
sklářská firma překvapivě rychle zanikla úmr-
tím vnuka HJB, Josefa Augustina (1796 – 1857).

Další z vnuků HJB, Conrad Blaschka (1810 
- 1900), založil v roce 1836 se společníky An-
tonem Mayem a Franzem Hillerem textilní 
firmu Blaschka & May, později přejmenovanou 
na Blaschka & Co. Továrna byla postavena „na 
louce“ u Mohelky, která byla vhodným zdrojem 
energie pro pohon strojů, postupně se rozšiřo-
vala a dodnes se z ní zachovaly některé budovy 
stojící těsně u řeky. Továrna zůstala v majet-

ku rodiny až do roku 1930, kdy byl ukončen 
provoz kvůli dlouhodobé hospodářské krizi po 
1. sv. válce.

Městské kroniky jsou dokladem, že rod Bla-
schků se nevěnoval pouze průmyslové výrobě, 
ale že výrazně ovlivňoval i společenský život 
v Hodkovicích. Od roku 1823 byl purkmistrem 
výše zmíněný Josef Augustin Blaschka, který r. 
1833 na radnici přijal ruského cara Mikuláše 
I. (při cestě do Mnichova Hradiště k setkání 
tří monarchů), r. 1838 přivítal nového majitele 
českodubského panství knížete Kamila Roha-
na a r. 1847 se zasloužil o založení prestižního 
ostrostřeleckého sboru. Členem přípravného 
výboru ostrostřelců byl i jeho syn Josef ml., 
který byl později zvolen 1. poručíkem, ale 
v roce 1850 se stal jednou z mnoha obětí nové  
nemoci – cholery. 

U zrodu městské spořitelny stál v r. 1875 
Conrad Blaschka. Část zisku spořitelny byla ka-
ždoročně rozdělena mezi hodkovické spolky, na 
dobročinné účely a potřeby města. 

Dlouholetým předsedou místní pobočky 
Německého horského spolku pro Ještědské a Ji-
zerské hory (založené v Hodkovicích r. 1886), 
byl Max Blaschka (mladší syn Conrada). Na 
jeho počest po něm byla pojmenována nová 
rozhledna u Obřího sudu na Javorníku ote-
vřená v roce 1924. Byl také prvním majitelem 
osobního automobilu v Hodkovicích (1904). 

Do vysoké politiky se dostal Johan Blaschka 
(starší syn Conrada), když byl v roce 1883 zvo-
len poslancem říšské rady.

Bývalo mezi vlivnými rody zvykem posilo-
vat své postavení sňatky s dalšími významný-
mi rodinami a nejinak tomu bylo u Blaschků. 
Díky spolupráci s libereckým Státním okres-

ním archivem jsme na výstavě mohli návštěv-
níkům přiblížit historický rodokmen rodiny 
Blaschka, ve kterém jsou znázorněna propojení 
s rody Spietschka, Unger, Schmitt, Liebieg atd.

Skleněný svět Blaschků

Zatímco k textilní minulosti Hodkovic se 
dochovaly alespoň drobné památky, sklářská 
minulost našeho města byla téměř zcela zapo-
menuta. Významným příspěvkem k této histo-
rii je publikace Skleněný svět Blaschků, jejímž 
autorem je Ing. Vladimír Dufek, CSc. Drobná 
knížečka plná zajímavých informací vychází 
již ve třetím vydání, doplněném o nová fakta.

Kniha se věnuje životu, dílu a rodinné histo-
rii Leopolda Blaschky (1822 – 1895) a jeho syna 

Rudolfa (1857 – 1939). Tito rodáci z Českého 
Dubu se vypracovali na světově známé tvůrce 
skleněných modelů fauny a flóry. Jejich výtvory 
jsou realistické do nejmenších detailů, což bylo 
nesmírně přínosné pro muzea a univerzity pro 
vystavení módních exponátů a učebních pomů-
cek. V polovině 19. století ještě neexistovala jiná 
záznamová technika než kresba, běžné konzer-
vátorské techniky selhávaly v případě křehkých 
skleníkových rostlin a bezobratlých mořských 
živočichů, a modelům z papírové hmoty nebo 
z vosku chyběla přírodní dokonalost.

Šťastným řízením osudu se Leopold setkal 
s knížetem Kamilem Rohanem, který si od 
zručného skláře nechal zhotovit modely svých 

Bylo nám ctí na výstavě přivítat vzácné hosty - Ing. Vladimíra Dufka a Ing. Jaroslava Egerta (autor 
knihy Historie mlýnů na Žehrovce). Na snímku zkoumají nápis na náhrobku Josefa Blaschky,  

hodkovického měšťana a sládka (1819–1852)

Pokračování na straně 22
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Kniha Skleněný svět Blaschků ve 3. vydání.

milovaných orchidejí. To předznamenalo další 
životní dráhu Leopolda i Rudolfa - zájem o skle-
něné modely projevil ředitel Musea přírodních 
věd v Drážďanech a tak se roku 1864 odstěho-
vali za novou pracovní příležitostí do německé-
ho Hosterwitz (dnes předměstí Drážďan). Leo-
pold i Rudolf své „řemeslo“ dále zdokonalovali 
a jejich díla jsou dodnes ve sbírkách světových 
muzeí. Kdo máte přístup na internet, zadejte do 
vyhledávače slova Blaschka glass models a bu-
dete překvapeni fotografiemi těchto pokladů.

Po dlouhá léta byla otázkou spřízněnost 
mezi Leopoldem a rodem hodkovických sklářů 
stejného příjmení. Ing. Vladimír Dufek ve své 
publikaci předkládá argumenty, které dokazují 
příbuznost s významným obchodníkem Han-
sem Josefem Blaschkem. Co by to znamenalo 
pro Hodkovice? Možná nic, když jsme nechali 
upadnout v zapomnění historii našeho města. 
Ale možná hodně, pokud se poučíme z příběhu 
lidské píle, zručnosti a lásky k řemeslu, které si 
předávaly celé generace rodu Blaschků.

Zájemci o celý příběh Leopolda a Rudolfa si 
mohou knihu objednat na stránkách Sdruže-

ní rodáků a přátel Hodkovic - e-mail: rodaci@
pratele-hodkovic.cz, u pana Čermáka na tel. 601 
330 523, nebo osobně na podatelně hodkovické-
ho městského úřadu. Cena je 125,- Kč.

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
www.pratele-hodkovic.cz

Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěvková 
organizace se již po druhé zapojila do Projektu – Škola sportu, děti z  mateřských 
škol v pohybu po celý rok. Jedná se o ucelený program sportovní přípravy dětí ve věku  
od 4–6 let. 

V tomto školním roce 2015/2016 se poprvé otevřela Škola sportu i pro děti od 3–4 let. 
Projekt je otevřen pro chlapce i děvčata a ve svém obsahu čítá 10 lekcí (20–25) dětí. Pro 
velký zájem se účastní Školy sportu tři skupiny dětí z MŠ. Důraz je kladem především na 
všeobecný pohybový rozvoj dětí v tomto věku. 

Přejeme krásné podzimní dny 
Mgr. Irena Ryplová, ředitelka a celý kolektiv MŠ.

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
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