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Ukliďme 

       Skalní  údolí 
přilehlé 

2. dubna 2022 
Sejdeme se v 10 hod.  

v údolí. 
          Pytle a rukavice zajištěny, 

dobrou náladu a buřtíky s sebou. 
Chlebik a něco sladkého upeču. 

Nagyová Petra 
  605/ 262 137 
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
v dubnu nás čekají svátky jara Velikonoce, přidejte se k nám a přijďte ozdobit jeden 
z vajíčkovníků, které najdete ve městě.  V dubnovém čísle si můžete přečíst zajímavé 
postřehy včelařů, jejichž spolek letos slaví krásných 90 let.

Přejeme Vám veselé Velikonoce a dětem bohatou pomlázku!

Za kolektiv redakční rady Naďa Burianová

Našim jubilantům blahopřejeme k jejich životnímu výročí 
a přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let života.

Renata Jarešová

Alena Vítková

Jaroslava Pavlů

Maria Kamenská

Alena Samková

Naši jubilanti v dubnu 2022
Jiří Pekař

Jiří Kašpar

Jaroslava Nováková

Světlana Kněbortová

BENEFEST
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří přišli podpořit 

naše benefiční odpoledne na podporu Ukrajiny.
Během akce se vybralo krásných 48.466 Kč!!! 

Peníze poputují na účet ČLOVĚKA V TÍSNI.

Nikola Domácí a tým dobrovolníků.
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Milí Hodkováci, jaro se hlásí o  slovo a  to znamená, že se rozjíždějí investiční akce letošního 
roku. Trochu mimo plán začala spol. Severočeská vodárenská společnost řešit havárii a propady 
kanalizace ve Sportovní ulici. Až dokončí svou práci vlastníci infrastruktury, bude na náklady 
města položena vrchní povrchová vrstva asfaltu.

Slovo starostky

To, co připravujeme už opravdu dlouho, 
je realizace ČOV a  kanalizace v  Jílovém. 
V pondělí 4. dubna 2022 bude předáno 
staveniště spol. Vodohospodářské stavby s.r.o. 
z Teplic a začne tolik očekávaná a zároveň 
velmi náročná stavba v Jílovém. V průběhu 
stavby bude průjezd v Jílovém částečně 
a v určitém období zcela uzavřen. Při úplné 
uzavírce bude objízdná trasa zajištěna pouze 
pro autobusy a vozidla IZS, v ostatním 
období bude provoz řízen semafory. Všechny 
aktuální informace ke stavbě komunikujeme 
především s obyvateli Jílového, kterých se 
stavba bezprostředně dotýká, o uzavírkách 
budeme informovat na všech komunikačních 
kanálech města. 

Na přelomu dubna a května bude také 
zahájena rekonstrukce vodovodu v  ulici 
Lesní, opět v režii Severočeské vodárenské 
společnosti a následovat bude kompletní 
realizace povrchu komunikace. Na tuto 
akci bude vypsáno výběrové řízení na 
dodavatele stavby. O dalších projektech Vás 
budu průběžně informovat, vše závisí na 
vývoji finanční situace města a prostředcích, 

které se nám podaří získat na výstavbu ČOV 
a kanalizace, dotační programy zatím nejsou 
vypsány.

S přicházejícím jarem naše město 
rozkvétá, a opět o trochu více než v loňském 
roce. Určitě jste si při svých cestách všimli, 
že začíná rozkvétat spodní kruhový objezd, 
jehož osázení bude v letošním roce dokončeno. 
Barevné náměstí je pro mě v těchto náročných 
dnech velkou radostí a věřím, že kouzlí úsměv 
i na Vaší tváři. 

Přeji nám všem, aby po dvou složitých 
letech s pandemií covidu co nejrychleji skončila 
válka na Ukrajině. Těžko se hledá optimismus, 
konfrontace s osobními příběhy válečných 
uprchlíků jsou složité. Děkuji všem místním 
i přespolním, kteří nezištně pomáhají v této 
chvíli příchozím rodinám, které ze dne na 
den museli opustit své domovy a blízké. Přišli 
do cizí země, bez znalosti jazyka, s minimem 
prostředků a vírou, že to brzy skončí a vrátí 
se domů…

Přeji Vám klidné jarní dny,
s úctou Markéta Khauerová, starostka města

3. veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou
se bude konat 20. dubna 2022 od 17.30 hod.

v obřadní síni radnice.

Těšíme se na Vaši účast

ZaSedáNí ZaStupitelStva měSta
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informace z rady a zastupitelstva města

informace z 5. zasedání rady města 2. 3. 2022
––  Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb mezi 
městem a společností Všeobecný lékař Prevent s.r.o., 1. máje 67, 281 63 Kozojedy, IČ: 08617368 
od 1. 4. 2022.

––  Rada města schválila žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. NBP 0006/218 v Pražské 202, 
Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní J. K. Nájemní smlouva je prodloužena do 31. břez-
na 2023 za podmínky řádných měsíčních úhrad nájemného ve výši 42,- Kč/m2 měsíčně a služeb 
spojených s užíváním bytu a všech ostatních závazků vůči Městu Hodkovice nad Mohelkou 
a pověřuje starostku města podpisem dodatku smlouvy. 

––  Rada města schválila návrh na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1755/1 (ostatní plo-
cha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o zřízení věcného břemene ve prospěch pozem-
ku p. č. 1755/1, k. ú. Hodkovice nad Mohelkou za účelem zajištění občasného vjezdu na tento 
pozemek. Geometrické vytyčení věcného břemene zadá na vlastní náklady žadatelka, vytyčení 
věcného břemene proběhne za účasti žadatelky a vlastníka pozemku. Po doložení geometrického 
vytyčení věcného břemene bude věc předána k rozhodnutí zastupitelstvu města.

––  Rada města vzala na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu 
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v Pražská 202 u paní J. T. (+ 1 osoba). 

––  Rada města schválila uzavřené nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném po-
hřebišti v Hodkovicích nad Mohelkou uzavřené za rok 2021 podle seznamu předloženém paní 
Irenou Líbalovou.

––  Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou o udělení výjim-
ky v počtu zapsaných dětí ve třídách pro školní rok 2022/2023 na celkových 104 dětí.  

––  Rada města vzala na vědomí Výroční zprávy Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou 
za rok 2021 s přehledem o počtu podaných stížností, podnětů a petic a informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Výroční zprávy budou zveřejněny.

––  Rada města vzala na vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly č.j. OK-23/22 provedené 
v Mateřské škole v Hodkovicích nad Mohelkou, která byla zahájena dne 19. 1. 2022 Krajským 
úřadem Libereckého kraje, odborem kontroly. Předmětem kontroly bylo čerpání fi nančních pro-
středků poskytovaných dle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

––  Rada města schválila návrh Mgr. Jakab Hendrychové na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice 
nad Mohelkou a přidělila bytu č. 35 paní J. K. 

informace z 2. jednání zastupitelstva města 9. 3. 2022
––  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o dílo se společností Vodohospodářské stav-
by, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308. Předmětem 
Smlouvy o dílo je zajištění výstavby kanalizace a ČOV Jílové. Cena díla je 26 683 563,00 Kč + DPH. 

––  Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku p. č. 1477 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 20 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou do osobního vlastnictví. Žádost podala p. G. K., 
Hodkovice nad Mohelkou. Kupní cena se smluvně sjednává ve výši 01,00 Kč + náklady spojené 
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s prodejem. Kupní cena je stanovena v souladu s dobrými mravy a podstatou samosprávy, která 
hájí zájmy občanů.  

––  Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distri-
bučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120084403. Předmětem 
smlouvy je závazek uzavření vlastní smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určené-
ho k dodávce elektrické energie na adrese Liberecká 16, Hodkovice nad Mohelkou, předpokládaná 
cena je stanovena na 39 000,00 Kč. 

––  Zastupitelstvo města schválilo nabídku na koupi pozemku č. 2149/4 o výměře 393 m2, ostatní 
plocha/ ostatní komunikace, kterou podala spol. Stavební materiál Hodkovice n. M. s. r. o., IČO: 
47283971 se sídlem Nádražní ev. č. 48, Hodkovice nad Mohelkou 463 42 zastoupená F. K. Kupní 
cena je stanovena dohodou obou smluvních stran na částku 6.000,- Kč + náklady spojené s pro-
dejem. 

––  Zastupitelstvo města schválilo prodloužení termínu předložení Úplného výpisu evidence skuteč-
ných majitelů do 2. 5. 2022 do 11:00 hod., kdy v původním schváleném usnesení č. 95/21 bylo 
dodání výpisu do 1. 3. 2022. 

––  Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000,- Kč Černovické 
oblastní klinice a nemocnici na poskytování lékařské pomoci zraněným ve válečném konfliktu 
na Ukrajině.

informace ze 6. zasedání rady města 16. 3. 2022
––  Rada města souhlasí se žádostmi podanými spol. Vodohospodářské stavby s.r.o., Křižíkova 2393, 
415 01, Teplice o povolení částečné/úplné uzavírky komunikace a o povolení zvláštního užívání 
místních komunikací z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce: „Hodkovice nad Mohel-
kou, Jílové - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a ČOV“.

––  Rada města schválila návrh ředitele TS Hodkovice na zvýšení počtu zaměstnanců Technických 
služeb Hodkovice o jednoho zaměstnance a zvýšení příspěvku pro TS Hodkovice k tomuto účelu 
o 300.000,00 Kč z důvodu zvyšování počtu obyvatel města a zvyšováním nároků na činnost TS.  
Rada města stanovila celkový počet zaměstnanců TS Hodkovice na 8 zaměstnanců s platností 
od 01.05.2022 

––  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Hodkovice 
nad Mohelkou, Podlesí 560, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, se-
stavenou k 31. 12. 2021, a to bez výhrad.

––  Rada města schválila návrh ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí 560, 
Hodkovice nad Mohelkou, aby hospodářský výsledek MŠ za rok 2021 ve výši 3 783,19 Kč byl 
převeden do Rezervního fondu.

––  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T. G. Ma-
saryka, J. A. Komenského 467, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, 
sestavenou k 31. 12. 2021, a to bez výhrad.

––  Rada města schválila návrh ředitele Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou, aby hospodář-
ský výsledek Základní školy za rok 2021 ve výši 896 078,92 Kč byl převeden ve výši 825 317,63 Kč 
do Rezervního fondu a ve výši 70 761,29 Kč do Fondu odměn.

––  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Technické služby Hodko-
vice, Liberecká 6, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, sestavenou 
k 31. 12. 2021, a to bez výhrad.



7Kulturní kalendář 7

––  Rada města schválila návrh ředitele Technických služeb Hodkovice, Liberecká 6, Hodkovice nad 
Mohelkou, aby hospodářský výsledek TS za rok 2021 ve výši 304 484,81 Kč byl převeden do 
Rezervního fondu.

––  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Bytové hospodářství Hod-
kovice, Liberecká 6, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, sestavenou 
k 31. 12. 2021, a to bez výhrad.

––  Rada města schválila návrh ředitele Bytového hospodářství Hodkovice, Liberecká 6, Hodkovice 
nad Mohelkou, aby hospodářský výsledek BH za rok 2021, ztráta ve výši - 9 581,08 Kč byla vy-
pořádána z Rezervního fondu.

––  Rada města schválila žádost hodkovického spolku H.A.D. o zproštění poplatků za pronájem sálu 
kina dne 19.3.2022 za účelem pořádání divadelních představení Čmelák Brundibár a Láska od 
Mohelky v rámci dobročinného festivalu Benefest.

––  Rada města schválila žádost povolení benefičního festivalu Benefest, který se bude konat dne 
19.3.2022 na hodkovickém náměstí. Žadatelem je hodkovický spolek H.A.D. Stavbu stanu a úklid 
zajistí TS Hodkovice.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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OdpadY NOviNKY
Svoz nebezpečných odpadů z domácností proběhne v neděli 24. dubna 2022

V  neděli 24. dubna 2022 proběhne v  Hodkovicích a  Jílovém mobilní svoz nebezpečných 
odpadů z domácností. Rozpis časů a míst je uveden níže. 

Jílové 10.55 11.05 Jílové u stanoviště kontejnerů
Hodkovice n. Mohelkou 11.10 11.20 Nádražní ul. (u nádraží)
Hodkovice n. Mohelkou 11.25 11.35 Sportovní x Mánesova u stanoviště 

kontejnerů
Hodkovice n. Mohelkou 11.40 11.50 Náměstí T. G. Masaryka
Hodkovice n. Mohelkou 11.55 12.05 Liberecká x Tyršova u stanoviště kontejnerů

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena 
podle časového rozpisu na výše uvedeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými 
pracovníky společnosti Severočeské komunální služby s.r.o.

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
 � Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 � Oleje a tuky
 � Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 � Barvy, lepidla a pryskyřice
 � Rozpouštědla 
 � Kyseliny
 � Zásady (hydroxid)
 � Nepoužitá léčiva (léky)
 � Pesticidy (hnojiva)
 � Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v  uzavřených (originálních) obalech, objem 
a množství musí odpovídat provozu běžné domácnosti. 

Nebude přijímáno následující:
 � Elektro 
 � Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. 
 � Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:
1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského úřadu a pod jeho dohledem.
2. Odpady budou předávány osobně občany pracovníkům zajišťujícím sběr.
3.  Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště 

umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.

Další informace poskytne oddělení životního prostředí a památek MěÚ Hodkovice n. M. nebo 
přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111.
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Mateřství a sebevědomí. Jak to spolu
souvisí? Obrovsky! Velmi zásadně se
promítá třeba do toho, ... 

Restart pro  mámy - volné pokračování 

SEBEVĚDOMÍ x SEBEHODNOTA x HRANICE ... to je oč tu běží! 

KDY: 
úterý 5. 4. / 17 - 18:30

KDE:  
RK Motýlek, Hodkovice

S KÝM: 
S Evou Obstovou
(více o lektorce na

www.evaobstova.cz)

 

Přijď si pro vzpruhu, inspiraci i spoustu praktických tipů, jak zvládat
nejrůznější zapeklité situace, které nám mateřství a rodičovství přináší.  

jak zvládám emoční scény svých
dětí (na veřejnosti i doma),
jestli si dovoluji najít prostor pro
sebe a dobití vlastních baterek,
jak se mnou komunikují druzí,
jak je pro mě důležité, co si o mě a
mém přístupu k dětem myslí druzí, 
jak náročné je pro mě rozhodování
v rodičovských tématech,
do jaké míry nechám druhé, aby mi
kecali do mého života a života mé
rodiny,
jestli negativní pocity a nálady
druhých mají vliv i na mě a moji
náladu,
jak moc se přizpůsobuji druhým. 
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CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI

Kde: fotbalové hřiště Hodkovice nad Mohelkou.

Fotbalová a míčová seznamka pro nejmenší děti 1 – 5 let.

Jak: vstup na fotbalové hřiště pouze ve sportovní obuvi
(platí pro rodiče i děti), vlastní míč vítán.

Kdy: od 12.4. každé úterý 16-17 hodin.

Vstup zdarma Kontakt: Irena Škopanová 736 422 961

 
SPORTOVNÍ KLUB HODKOVICE NAD MOHELKOU  

oddíl Volejbalu: 
 

plánuje  
„Summer camp“ příměstský 

volejbalový tábor  

 

v termínu 1. 8. 2022 – 5. 8. 2022 
 

určený pro kluky a holky ve věku cca 12 – 17let 

výjimky možné, pro děti mladší 10-ti let není vhodné, 
kteří mají alespoň nějakou zkušenost s volejbalem 

 v případě bližších informací se na mne obracejte: 
na tel. 737 303 722 nebo v rámci tréninků každou středu od 17,00 do 19,00 hod             

ve Sportovní hale v Hodkovicích n. M. 
Za trenérský tým Hanka Kaštovská 
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Přijďte strávit příjemný podvečer tvořením a zdobením 

velikonočních věnců na stůl či na dveře. 

Tvoření je vhodné pro dospělé a starší děti, které mohou 
rodičům, babičkám nebo tetičkám pomáhat. 

Vstupné: 50 Kč (v ceně materiál na výrobu) 

Rezervace míst: Pavla Krausová tel.: 733 167 934 
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Akce je vhodná pro děti od 5 let 
Pro děti je připraven bohatý program jak uvnitř, tak i venku 

(kreativní dílničky, soutěže…) 

Kostýmy jsou vítány 😊😊 

Předpokládaný konec kolem 19:00 
 
 
 
 
 
 
 

Rezervace u Pavly Krausové tel.: 733 167 934 
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PROGRAM 
Začátek 14:30-15:30 v RK Motýlek 

kreativní dílnička pro děti - barvení vajíček (které si děti přinesou!) 

15:30  
společný odchod na Velikonoční stezku za Králíčkem Hugem 

17:00 
Překvapení pro děti 

18:00 
Předpokládaný konec 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vstupné: 70 kč 
(v ceně materiál na zdobení vajíček, překvapení) 

Více informací a rezervace u Pavly Krausové tel.: 733 167 934 
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NAŠE SLUŽBY
ZDARMA TRŽNÍ ODHAD NEMOVITOSTI 
ODHAD NEMOVITOSTI  PRO DĚDICKÉ Ř ÍZENÍ
zprost ředkování  ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU
zprost ředkování  GEOMETRICKÉHO PLÁNU
PRODEJ NEMOVITOSTÍ  A POZEMKŮ
PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

P R A C U J I  P R O  V Á S  
V  T O M T O  R E G I O N U
O D  R O K U  2 0 1 5  

MARTIN VANER  
REALITNÍ MAKLÉŘ

 

K O N T A K T U J T E  M Ě  
T . 6 0 3  8 5 0  0 3 4

E .  M A R T I N . V A N E R @ M V R E A L I T Y . C Z  
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Novinky v knihovně

milý Bene / Halina pawlowská
Humoristická próza oblíbené české autorky. Ten-
tokrát pro své vyprávění využila epistolární styl. 
V dopisech svému potenciálnímu milenci popisu-
je cestu do Toskánska, kterou podnikla se svou 
rozvedenou dcerou a vnukem. Milý, Bene, tak za-
čínají všechny příběhy, pocity a vzpomínky, které 
si autorka vyměňuje s bratrem své první lásky. 
Z očí do očí by si toho určitě tolik neřekli, ale do-
pisy unesou intimní tajemství, trapasy, kritiku 
a také v nich lze vyjádřit touhy a naděje, že i když 
člověk stárne, nic se neděje! Existuje totiž i láska 
na tisící pohled, protože láska se nedá omezovat 
ničím. Rozhodně ne kontinenty, vlastními i cizími 
dětmi, a už vůbec ne věkem!

v otcových stopách / danielle Steel
Román populární americké autorky je příběhem 
zhýčkaného syna, jenž si teprve po prozkoumá-
ní otcovy životní dráhy uvědomí, jaká je cena 
úspěchu a hodnotné lidské existence. Jakobovi 
a Emmanuelle se podaří uniknout osudu mnoha 
nevinných obětí nacistického režimu a jsou po 
obsazení Německa americkými vojsky osvoboze-
ní z koncentračních táborů. Odcestují do Ameri-
ky a začínají spolu žít nový život na Lower East 
Side, kde berou i ty nejpodřadnější práce, aby se 
uživili. O desítky let později se Jakob díky talentu 
a štěstí prosadí na trhu s diamanty. Syn Max si 
tak užívá všeho, co jeho rodiče jako mladí nikdy 
nepoznali. Max si po svatbě uvědomuje, že jeho 
žena není tou pravou. Zároveň touží být jako 
otec a vydělat si dostatek peněz pro pohodlný 
život. Když se jeho manželství zhroutí, naštvaný 
a zklamaný Max se vydává v otcových stopách 
a poznává, na čem v životě skutečně záleží a ko-
lik úsilí stojí, to získat.

městská knihovna Hodkovice nad mohelkou
Mánesova 560, 46342 Hodkovice nad Mohelkou

Tel.: 605 854 107, E-mail: knihovna@hodkovicenm.cz
Kontaktní osoba: Klára Bínová
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Ceník pneuservisu

Kompletní přezutí  
včetně vyvážení plech alu do 16 alu 17-18 alu 19

celkem 4 kola 720 Kč 800 Kč 960 Kč 1 120 Kč

Přehozeni celých kol 
včetně vyvážení plech alu do 16 alu 17-18 alu 19

celkem 4 kola 520 Kč 600 Kč 760 Kč 800 Kč

Nově jsme pro Vás otevřeli v Hodkovicích nad Mohelkou

AUTOSERVIS a PNEUSERVIS
Jsme malý rodinný autoservis a  nabízíme opravu vozidel včetně diagnostiky všech 
značek s praxí v autorizovaném servise 13 let.

Naleznete nás na adrese: Českodubská 679 – poslední dům vlevo dolní cestou  
na Český dub.
  

Kontakt: 
AUTOST s.r.o.
Jiří Strnad - tel.: 732 144 700, 773 232 132
Strnad.autost@seznam.cz
www.strnadauto.cz
FB: Autoservis Autost Hodkovice nad Mohelkou
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A5 A5 1/2 A5 1/4 BAREVNÁ

Základ 300 Kč 150 Kč 100 Kč 600 Kč

3 po sobě jdoucí vydání 810 Kč 405 Kč 300 Kč 1.620 Kč

6 po sobě jdoucích vydání 1.530 Kč 765 Kč 600 Kč 3.060 Kč

11 vydání – celý rok 2.300 Kč 1.155 Kč 900 Kč 4.620 Kč

CENÍK INZERCE V KULTURNÍM KALEDNÁŘI platný od 1. 2. 2021



18 Kulturní kalendář

prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
tetra hnědá, dominant všechny barvy, 

Green Shell typu Araukana a dark Shell typu Maranska.

Stáří slepiček: 16 – 20 týdnů. Cena: 199 – 245 Kč/ks.

Prodej: 23. 4., 29. 5. a 26. 6. 2022 – vždy v 17.20 hodin
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, 728 605 840. www.drubezcervenyhradek.cz
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děti chodí do první třídy už sedmý měsíc. postupně si zvykly na školní režim. výuka probíhá vět-
šinou formou hry. umožňuje to technika interaktivní tabule a elektronické učebnice. vzhledem 
k menšímu počtu žáků ve třídách se tak děti mohou u tabule často střídat. V březnu už umí žáci 
téměř všechna písmenka. Všichni již píší perem. Většina z nich plynule čte. Děti už začínají počítat 
do dvaceti. Motivačním tématem jsou od září pohádky. Domácí úkoly jsou denně ze čtení a ze psaní 
nebo z matematiky. Na víkend děti úkoly nedostávají. Nejvíce děti baví tělocvik, kde se mohou vyřádit 
a výtvarná výchova, kde si mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky. O přestávkách si mohou hrát 
se stavebnicemi. Některé děti navštěvují zájmové kroužky - hravé tancování a vybíjenou.

1.B – pRvNí tŘída KaŠiČKa
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Projekt karneval

3. a se představuje

OKÉNKO Ze ŽivOta ŠKOlY
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informace z mŠ

dovolte, abychom i touto cestou poděkovali panu Romanu Novotnému a Orlinu ivanovi za 
sponzorský dar v podobě výkopu a úpravy dopadové plochy pod houpačkami a prolézačkou, 
včetně materiálu.

V měsíci březnu nás navštívil Ptačí sněm 
(divadelní přestavení), vynášeli jsme Morenu 
za hojné účasti veřejnosti. Byli jsme v místní 
knihovně v rámci projektu „Březen měsíc 
knihy“.

V dubnu nás můžete navštívit na Den 
otevřených dveří! Bližší informace najdete 
na zvláštním letáčku. Připravujeme také 
velikonoční dílničku 7. 4. 2022 od 15.00 terasa 
třídy Myšek (při nepřízni počasí uvnitř).

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, 
kteří se podíleli na sbírce školních a výtvarných 
potřeb pro místní děti z Ukrajiny.
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BetlÉmSKÉ SvětlO
Komedie Zdeňka Svěráka, Česko, 96 minut

Scénář filmu Jana Svěráka vznikl na motivy oblíbených 
povídek Zdeňka Svěráka. Jejich postavy vylézají na denní 
světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni 
něco chtějí. Fotograf Matěj chce získat nedobytnou ma-
gistru z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal zázrak, 
automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje z reálného světa Šejnohova man-
želka, která si myslí, že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí. Hlavní postavy ztvární 
kromě Zdeňka Svěráka Daniela Kolářová, Vojta Kotek, Tereza Ramba a Ondřej Vetchý. (Bioscop)

Uvedeme v našem kině v pátek 22. dubna v 19 hodin

pOSledNí ZávOd
Drama, Česko, 95 minut

Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo 
ale ví, jak se opravdu odehrál. Film vstoupil do kin 24. 
března 2022, tedy přesně v den výročí tehdejšího ly-
žařského závodu z roku 1913. Po prvním kole se počasí 
na hřebenech prudce zhoršilo, vypukla sněhová vánice 
a všichni postupně vzdali. Hanč zůstal na trati sám, závod o první místo se ovšem změnil v zá-
vod o holý život. Film Poslední závod se natáčel v mrazu na autentických v místech, kde se před 
téměř sto deseti lety příběh odehrával. Pro náročné zimní natáčení v okolí Labské boudy nebo 
na Medvědích a Brádlerových boudách museli herci podstoupit otužovací kurz. „Na to, jak jsme 
i 12 hodin stáli ve vichřici v -10°C, budu vzpomínat celý život,“ vzpomíná režisér Tomáš Hodan. 
(Bonton)

Doporučeno od 12 let.

Uvedeme v našem kině v pátek 29. dubna v 19 hodin.

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT

Upozorňujeme diváky na změnu promítacích časů  
v období duben – září.

Dětská představení od 18.00, ostatní projekce od 19.00.



KiNO – duBeN 2022
HOdKOviCe Nad mOHelKOu

Pátek 1. dubna v 18.00 hodin

mYŠi patŘí dO NeBe
Může mezi malou myškou a  velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? 

Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animované komedii 

Česko, Francie, Polsko, Slovensko. Délka 87 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 8. dubna v 18.00 hodin

ČeRtOviNY
Dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák musí do měsíce přinést do pekla jednu 

hříšnou duši. Pohádka Zdeňka Trošky z roku 2018.

PŘEDSTAVENÍ V  UKRAJINŠTINĚ. Délka 101 minut. ZDARMA – fi lm byl 

poskytnut bezplatně distributorem.

Pátek 15. dubna

KiNO NepROmítá

Pátek 22. dubna v 19.00 hodin

BetlÉmSKÉ SvětlO
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. 

Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy vylézají na denní 

světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Česká komedie Zdeňka Svěráka. 

Délka 99 minut. Vstupné 120 Kč.

Pátek 29. dubna v 19.00 hodin

pOSledNí ZávOd
Nové zpracování legendárního příběhu Bohumila Hanče, který tragicky zahynul 

spolu s  Václavem Vrbatou během lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš. 

Drama. Česko. Doporučeno od 12 let. Délka 95 minut. Vstupné 120 Kč.
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Připravujem
e!!!!

 

 

D
uben 

5. 4. 2022 - Restart pro m
ám

y II. 
12. 4. 2022 – Velikonoční kreativní dílna – Výroba 

velikonočních věnců  
15. 4. 2022 - Velikonoční stezka s Králíčkem

 H
ugem

 
22. 4. 2022 - Čarodějné odpoledne pro děti  
26. 4. 2022 - Čarodějnická dám

ská jízda 

 
Květen 

Kreativní dílna pro rodiče a děti 
D

ám
ská jízda 

N
obilis Tilia pro rodiče a děti – česká přírodní kosm

etika 

 
V případě dotazů a rezervace m

íst kontaktujte Pavlu Krausovou 733 167 934 
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VAJÍČKOVNÍK
9. - 30. 4. 2022

Pojďme ozdobit vajíčkovníky a 
přivítat jaro veselou výzdobou!

sídliště Podlesí u DPS

Strom u třetí kapličky

květináč na náměstí T. G. Masaryka

ROZVOZ OBĚDŮ
RESTAURACE NA KOUPALIŠTI

Hodkovice nad Mohelkou

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 
 

 VÝBĚR ZE TŘÍ JÍDEL (jedno vždy bezmasé)
 

 POLÉVKA A HLAVNÍ JÍDLO
 
 
 

Kontakt: 724 923 209

CENA 75,- Kč

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

VAJÍČKOVNÍK

9. - 30. 4. 2022

P
ojďm

e ozdobit vajíčkovníky a 

přivítat jaro veselou výzdobou!

sídliště Podlesí u DPS

Strom
 u třetí kapličky

květináč na nám
ěstí T

. G. M
asaryka

VAJÍČKOVNÍK

9. - 30. 4. 2022

Pojďm
e ozdobit vajíčkovníky a 

přivítat jaro veselou výzdobou!

sídliště Podlesí u DPS

Strom
 u třetí kapličky

květináč na nám
ěstí T

. G. M
asaryka

VAJÍČKOVNÍK
9. - 30. 4. 2022

Pojďme ozdobit vajíčkovníky a 
přivítat jaro veselou výzdobou!

sídliště Podlesí u DPS

Strom u třetí kapličky

květináč na náměstí T. G. Masaryka

VAJÍČKOVNÍK
9. - 30. 4. 2022

Pojďme ozdobit vajíčkovníky a 
přivítat jaro veselou výzdobou!

sídliště Podlesí u DPS

Strom u třetí kapličky

květináč na náměstí T. G. Masaryka

VAJÍČKOVNÍK

9. - 30. 4. 2022

Pojďm
e ozdobit vajíčkovníky a 

přivítat jaro veselou výzdobou!

sídliště Podlesí u DPSStrom
 u třetí kapličky

květináč na nám
ěstí T. G. M

asaryka



26 Kulturní kalendář

Spolek byl založen 27. ledna 1932 jak můžeme vyčíst z prvního zápisu schůze českého včelařského 
spolku pro Hodkovice a okolí v Hodkovicích. Spolek zakládalo celkem 26 členů.

výročí 90 let od založení včelařského spolku 
v Hodkovicích nad mohelkou

Když se ale vrátíme do současnosti, 
můžeme se pochlubit 41 členy s celkem 254 
včelstvy. Stejně jako v minulosti jsou roky 
lepší a roky horší. Naši členové však i přes 
občasnou nepřízeň přistupují ke včelaření 
a včelám s velkou láskou a pokorou.

Náš spolek se snaží i o osvětu a vzdělávání 
nejen mezi svými členy, ale i širokou 
veřejností. Díky finanční podpoře z dotačního 
fondu města jsme v loňském roce zakoupili 
pozorovací úl, díky kterému mohou děti 
i dospělí velmi bezpečně pozorovat život 
včel. S každým zájemce rádi promluvíme 
a velmi nás těší zájem veřejnosti, který se 
včelaření dostal při prezentaci na loňských 
Hodkovických slavnostech. 

Velké plány máme i pro letošní rok, opět 
díky podpoře města Hodkovice nad Mohelkou 
můžeme zakoupit modernější vybavení na 
péči o včelstva na našem území. Jedná se 
o bateriový aerosolový vyvíječ Bee Tec 1, 
který je mobilnější, snazší na manipulaci, 
efektivnější a přesnější při léčbě včelstev. Je 
vidět, že i včelaření drží krok s dobou.

Těšíme se i na další milá setkání jak s dětmi 
v mateřské či základní škole, tak i s veřejností 
u příležitosti městských akcí.

O pohled a zkušenosti s tímto krásným 
koníčkem jsme požádali i některé naše členy.

Přemek Burian
předseda
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Letos na jaře jsme oslavili 90 let od založení Českého včelařského spolku pro Hodkovice a okolí. 
Po celou tuto dobu je vedena kronika spolku, takže naši historii mohl stručně vylíčit přítel 
Novotný již v Kulturním kalendáři v roce 2006 – 07 v celkem šestnácti pokračováních.

Za tuto dobu 90 let se počty členů 
pohybovaly kolem čtyřiceti až padesáti členů, 
s počty 200 až 300 včelstev. Průměrná medná 
snůška v posledních 15-ti letech kolísala 
v naší ZO od šesti do sedmnácti kilogramů, 
v závislosti na počasí i výškovým rozdílům 
stanovišť. Ten u nás činí celkem 218 metrů, 
přitom na každých 100 m se opozdí rozvoj 
rostlin o 7 – 10 dní. Extrémně vysoká snůška 
medu byla v roce 1986 a činila průměrně 45 
kg ze včelstva.

Za 90 let se ve funkcích naší ZO vystřídala 
řada funkcionářů.  Například dnešní předseda, 
přítel Burian je v pořadí jedenáctým předsedou 
(nejdéle ve funkci byli 1. a 10. předseda, oba 
po dobu 17 let.). Nejdelší funkční období má 
současný jednatel př. Štrupl. Kromě dnešního 
pětičlenného výboru měla dříve organizace 
i více funkcionářů. Vzpomeňme třeba na 
chovatelského referenta, př. Marka z Jílového. 
Dále to byl třeba nákazový nebo osvětový 
referent. Poslední zájezdem naší ZO byl v roce 
2009 zájezd na výstavu Natura Viva do Lysé 
nad Labem s velmi nízkou účastí, další zájezd 
pak musel být pro nezájem zrušen.

Přednášková činnost nejméně jednou 
za rok je pořádána za vysoké účasti členů 
a vystřídala se na ní řada přednášejících 
odborníků nebo učitelů včelařství.

Již 20 let se zúčastňujeme stánkem s medem 
a voskovými svíčkami na Hodkovických 
slavnostech a Vánočních slavnostech v našem 
městě, vloni i s pozorovacím proskleným úlem 
a živými včelami. 

Velmi záslužná je přednášková činnost 
o včelách pro nejmenší děti ve školce, nebo 

návštěva školních dětí přímo ve včelíně, 
provozovaná našimi členy.

Varroáza – zhoubná parazitální choroba 
včel se v naší ZO objevila v roce 1982 u přítele 
Tvrdého z Jílového. Následně bylo usmrceno 
312 včelstev v okruhu 5 km. Od té doby 
jsou včelstva pod pravidelnou povinnou 
kontrolou OVS. Zapomenuty jsou léky BEF 
nebo Fumagilin, nyní léčíme 2x odparnými 
destičkami s kyselinou mravenčí a 1x 
aerosolem Varidol.

Zřejmě první včelařkou v naší organizaci 
byla paní Ketnerová, zemřela v roce 2017 ve 
věku 90 let. V roce 2011 to již bylo 5 včelařek. 
Dnes máme mezi svými členy 9 žen včelařek.

Včelaření je v převážné většině zájmová 
činnost, tomu odpovídá i skutečnost, že většina 
členů chová včely v počtu do 10 včelstev.

Pavel Rinda

výročí 90 let od založení včelařského spolku 
v Hodkovicích nad mohelkou
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Z pohledu poměrně mladého včelaře byly začátky mého včelaření poměrně náročné a krušné. 
Bylo to v roce 2016, kdy se vyskytl v Liberci a okolí Českého Dubu mor včelího plodu. Po 
prvotních problémech se sehnáním a objednáním včelstev přišla tato rána, kdy na převoz 
včelstev bylo potřeba povolení z  krajské veterinární stanice. Naštěstí po prostudování 
katastru nemovitostí a místě umístění včelstev nebylo toto povolení potřeba. V  této době 
se navíc vyskytl nedostatek včelího vosku, který ostatně přetrvává dodnes, a  tak sehnat 
mezistěny bez vosku byl nadlidský úkol. Naštěstí se ve včelařském spolku našel jeden hodný 
včelař, který mi tento problém pomohl vyřešit.

včelaření v Hodkovicích na mohelkou

Z pohledu včelaření v současné době 
se veškeré nákupy přenáší na e-shop, 
což je z pohledu uživatele, včelaře velmi 
komfortní. Odpoledne u včeliček zjistíte, 
že něco potřebujete, k večeru zasednete 
k počítači, objednáte, zaplatíte elektronickým 
bankovnictvím a druhý den to máte doma 
a můžete pokračovat v aktivitách.  V případě, 
že na jednom e-shopu požadované věci nejsou 
skladem, najdete si je na jiném. Dnes není 
problém objednávat v rámci celé ČR, resp. 
světa. Na druhou stranu doba jde dopředu, a to 
se promítá i ve včelařství. Je čím dál tím více 
pomůcek, které ulehčují práce, veškeré nádoby, 
pomůcky na zpracování medu jsou moderní 
nerezové potravinářské oceli, což zaručuje 
100% kvalitu a čistotu medu. Z pohledu 
medometů je čím dál tím více automatizované 
zařízení, kdy v dnešní době dáte odvíčkované 
rámky, zvolíte si program, zmáčknete tlačítka 
a za 4 minuty máte rámky vytočeny, bez toho 
abyste se o to museli starat. Odpadá tím tak, 
otáčení rámků, mačkání rychlosti a hlídání. 
V této době vytáčení můžete v klidů odvíčkovat 
další rámky. Vede to jednoznačně k efektivitě, 
kdy za stejný čas vytočíte mnohem více úlů. 

Dnešní moderní úly, které jsou vyrobeny 
podstatně přesněji, znamená pro včelaře, že 
tam je minimum otvorů, které musí včely před 
zimou zateplit, aby nedocházelo k tepelným 
ztrátám. Na druhou stranu v létě, kdy jsou úly 
izolované polystyrenem, dochází k tíženému 

efektu ochlazování a nepřehřívání úlu, což je 
hrozně důležité. 

Za poslední dobu, se také objevuje 
mnohem více videi na internetu, které vedou 
k různým vychytávkách, zlepšováním, např. 
jak udělat vícero rámků najednou, jak si 
prostě a jednoduše ulehčit práci. Někdy se to 
zdají být maličkosti, ale ve výsledku to vede 
k významným úsporám. 

Závěrem bych rád řekl, že jsem velice rád, 
že do světa včelaření se dostávají nové a nové 
věci, nápady, které nám včelařům dokáží 
ulehčit život. Už to není to, že celá rodina 
stála celý den u medometu a postupně se 
střídali, kdo bude točit klikou, aby vytočili 
med. Dnes na to pomalu stačí člověk sám, 
protože většinu za něj bez jakýchkoliv starostí 
obstará spolehlivá technika. Potom je to ještě 
příjemnější zábava a koníček.

Tomáš Brzák
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Včely a  včelaření se mi vždycky líbilo. Potřebné vybavení do začátku jsem zdědila po strýci 
společně s hromadou literatury a něco koupila od příbuzných již nežijících včelařů. Začínající 
včelaři můžou za určitých podmínek požádat o dotace u krajského úřadu a ČSV.

Zahrada by měla žít

To nejcennější se nedá koupit nebo zdědit. 
Je to praxe a jsou to zkušenosti. Rok jsem se 
zaučovala u zkušeného včelaře. Časem jsem 
zjistila, že co včelař, to vlastní názor, a to doslova 
i v odborné literatuře.

Včelařský rok začíná podletím v srpnu, kdy 
včelař připravuje včely na zimu. Je to poslední 
možnost výměny slabé matky a dostatečného 
nakrmení včelstev na celou dlouhou zimu.

V listopadu a prosinci přijde na řadu léčení 
proti parazitickému roztoči varroa destructor.

V lednu se odebírá měl (odpad) ze všech úlů 
a označený vzorek se musí odevzdat k vyšetření 
zdravotnímu referentovi. Včely se nechávají 
v naprostém klidu zimovat.

V předjaří, když začnou kvést jehnědy 
a kočičky, začíná matka plodovat. Za teplejších 
jarních dnů můžeme pozorovat první prolety 
včel. Na včelaře čeká první jarní prohlídka.

Při rozkvětu ovocných stromů, kdy je matka 
v největší kondici a včely začínají se snůškou, je 
potřeba včelstva rozšiřovat přidáním mezistěn 
do plodiště a později nasazením medníků. Včely 

začínají nosit nektar, který zpracují na med. 
Květen je důležitý na odchov nových matek. 
V tomto období dochází k rojení včel.

Jakmile včelař zjistí v mednících zavíčkovaný 
zralý med, začíná vrchol včelařské sezóny  -  
medobraní. Celý včelařský rok je o počasí. Pak 
může být medobraní dvakrát, med květový 
a medovicový. Včely nám dávají ještě vosk, 
propolis a pyl.

Včelaření je i boj s varoázou, strach z moru 
včelího plodu, strach o matku a včelstvo po 
dlouhé zimní sezóně a v neposlední řadě i zlodějů 
celých včelstev a vandalů.

Jedna z největších lahůdek je čerstvě 
vytočený med, nejhezčí vůně ve včelíně a zvuk 
spokojených včelích křídel v úlech. Včely jsou 
úžasně pracovité, čistotné a disciplinované. 
Každá má od narození v úlu své místo. 

Jsem příklad toho, že včelařit může i žena, 
které včely pomohly zbavit se některých alergií. 
Přestože včelařím 15 let, stále se učím.

Martina Švorcová

včelaření

Manžel vyrobil první tři úly. Přítel pan 
Novotný mi pomohl získat první včelstvo. Byla 
jsem se samozřejmě podívat na ty zkušenější, jak 
pracují a při jejich počínání mi bylo vše jasné, 
jenže pak stačil jediný pohled do mého úlu, kde 
to zrovna nevypadalo stejně jako v ukázkovém, 
a byla jsem často bezradná. Teď po těch deseti 
letech musím o sobě říci, že se považuji stále za 
začátečníka, víkendového včelaře s 6 až 9 včelstvy, 
kdy některý rok se daří a jiný je bohužel horší. 

Včelaření je krásná práce, fyzicky velmi náročná 
a tak jsem ráda za pomoc manžela, který sice 
nechtěl, ale "plácat" mě v tom nenechal. Při takové 
práci s nástavky, které váží mezi 20 až 30 kg se 
něco nazvedá. A co mi včelaření přináší? Radost, 
když za mého přispění včelstvo prospívá, je zdravé 
a sílí. Krásný pohled na včely, jak se vracejí se 
sladinou do úlu. Neopakovatelnou a jedinečnou 
vůni při otevření úlu. A nejlepší med na světě.“

Marta Dopitová

„Musím se přiznat, jsem první včelař v naší rodině. A co mne k tomu vedlo? Mít pro rodinu 
vlastní med. Tak jsem se do toho pustila.



30 Kulturní kalendář

Čas doslova letí a naši studenti již mají polovinu letního semestru za sebou. Aktuálně studuje 10 
seniorů prezenční formou a 7 distanční.

Vybrané téma – Rituály evropských 
královských rodů je zpracováno velmi poutavě 
a po přednáškách si společně užíváme živou 
debatu na probírané téma. Pro zakončení 
tříletého studia to je opravdu velmi odlehčené 
téma, ke kterému se rádi budeme vracet. 
V polovině května čeká úspěšné studenty 
promoce přímo na České zemědělské univerzitě 
v Praze. 

Věříme však, že noví studenti se přihlásí 
ke studiu zimního semestru a my se budeme 
nadále setkávat v příjemné atmosféře při 
zajímavých přednáškách.

Naďa Burianová, Umíme si pomáhat, z.s.

vu3v – letní semestr v plném proudu

V létech 2020 a 2021 byly činnosti 
i fotbalové soutěže výrazně ovlivněny 
kovidovými opatřeními a tak snad sezóna 
2021/ 2022 již proběhne bez zásadních 
problémů.

Na valné hromadě byly zmíněny dokončené 
práce; například zprovoznění automatického 
zavlažování, pořízení a osazení nové 
časomíry, dále rekonstrukce osvětlení a nové 
oplocení u hřiště s umělou trávou. Některé 

ČiNNOSt Oddílu KOpaNÉ 
SK HOdKOviCe Nad mOHelKOu

Výroční valná hromada fotbalového oddílu SK Hodkovice nad Mohelkou, která se konala koncem 
února letošního roku, zhodnotila činnost oddílu a nastínila plány do dalšího období.
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projekty jsou zatím nedokončeny; ať už je to 
rekonstrukce kabin nebo úprava hrací plochy 
po instalaci vsakovacích nádrží. Také se nedaří 
pokročit v realizaci úprav hřiště za sídlištěm. 

Fotbalových soutěží se v této sezóně 
zúčastňuje šest mužstev. Vedoucí mužstev 
ve svých referátech zhodnotili podzimní 
výsledky a jak je zřejmé z jejich hodnocení, 
vedou si naše mužstva velmi dobře. 

Přehled výsledků po podzimní části pro 
týmy dospělých a starších žáků je představen 
v tabulkách. Výjimkou jsou obě mužstva 
přípravek, ta totiž hrají turnajovým způsobem.    
Bylo odehráno šest turnajů, jichž se zúčastnilo 
na 300 dětí. I zde si vedli naši malí fotbalisté  
dobře a byli v popředí. Za tuto velmi záslužnou 
práci s nejmladší fotbalovou generací je třeba 
poděkovat obětavým trenérům, dále rodičům 
za podporu a všem ostatním, kteří pomáhají 

s realizací a organizací žákovských turnajů.
Novinkou je přihlášení mužstva dorostu 

v krajské soutěži U – 17.
Jarní část sezóny by měla odstartovat 

v sobotu 9. 4. zápasy  A – týmu s Jablonným, 
dorostu v Jilemnici a starších žáků v Bílém 
Kostele. Další zápasy jsou zveřejněny v tabulce.

Sledujte nástěnky fotbalového oddílu 
v Liberecké ulici a u fotbalového hřiště, 
zde budete informování o zápasech nebo 
případných změnách / některá utkání se hrají 
i na umělé trávě v Doubí /.

Doufáme, že vám po konci sezóny 
přineseme další dobré zprávy o výkonech 
našich mužstev.

Přijďte povzbudit naše fotbalisty ! Vážíme 
si toho.

František Nejedlo

Velká jarní soutěž 
Českého rozhlasu Liberec

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 90 000 Kč

www.vyhrajtetrakturek.cz

Liberec a Jablonec n. N. 102.3 FM  Frýdlant 97.4 FM  Harrachov 107.9 FM  Semily 103.4 FM 
Česká Lípa 94.3 FM  Jablonné v Podj. 105.4 FM  Turnov 91.5 FM  Nový Bor 104.9 FM  R-LBC 

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA



32 Kulturní kalendář

muži a – 1.B západ podzim 2021

Výsledky podzimu

Rozstání - Hodkovice 2  :  2
Hodkovice - Vesec  0  :  3
Hodkovice - Stráž  7  :  2 
Jablonné - Hodkovice 2  :  7
Hodkovice - Hrádek B 3  :  1
Vratislavice - Hodkovice 1  :  2
Hodkovice - Dubnice 1  :  0
Cvikov  - Hodkovice 2  :  3
Hodkovice - Žandov  1  :  0
Hodkovice - Doksy  3  :  1
Rapid  - Hodkovice 3  :  0
Hodkovice - Žibřidice 1  :  9
Kamenice - Hodkovice 4  :  2
Žandov  - Hodkovice 1  :  6
Hodkovice - Rozstání 5  :  3

KLUB Z V R P Skóre Body

1. FC Kamenice 15 11 2 2 53:27 35

2. Sokol Rozstání 15 11 1 3 55:26 34

3. SK Žibřidice 14 10 2 2 50:30 32

4. SK Hodkovice 15 10 1 4 43:34 31

5. Slovan Vesec 15 9 0 6 54:52 27

6. FK Cvikov 15 7 4 4 43:37 25

7. Jiskra Vratislavice 15 7 2 6 46:38 23

8. TJ Dubnice 15 6 3 6 35:26 21

9. VTJ Rapid 15 6 3 6 40:35 21

10. Tatran Jablonné 15 6 3 6 29:28 21

11. TJ Doksy 15 3 2 10 27:41 11

12. Slovan Hrádek B 15 1 3 11 21:38 6

13. Spartak Žandov 15 1 3 11 18:61 6

14. Sokol Stráž n.N. 14 1 1 12 21:62 4
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muži B – Okresní přebor podzim 2021

Výsledky podzimu

Hodkovice B - Držkov B  2  :  1
KOVO  - Hodkovice B  2  :  4 
Hodkovice B - Mšeno B  3  :  2
Kokonín - Hodkovice B  2  :  4
Hodkovice B - Malá Skála  5  :  5
Hodkovice B - Železný Brod B  6  :  5
Plavy B  - Hodkovice B  3  :  2
Hodkovice B - Zásada   5  :  3
Pěnčín B - Hodkovice B  8  :  0
Josefův Důl - Hodkovice B  4  :  4

KLUB Z V R P Skóre Body

1. FC Pěnčín B 10 9 1 0 68:7 28

2. SK Hodkovice B 10 6 2 2 35:35 20

3. Sokol Kokonín 10 6 1 3 27:23 19

4. FK KOVO 10 5 1 4 39:22 16

5. Sokol Plavy B 10 5 1 4 29:19 16

6. Jiskra Josefův Důl 10 4 3 3 23:20 15

7. SK Malá Skála 10 4 1 5 32:34 13

8. SK Zásada 10 3 2 5 24:38 11

9. FK Železný Brod B 10 3 1 6 22:33 10

10. Sokol Držkov B 10 1 3 6 19:34 6

11. Jiskra Mšeno B 10 1 0 9 15:68 3
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St. žáci – Okresní přebor podzim 2021

KLUB Z V R P Skóre Body

1. SK Hodkovice/Kokonín 11 11 0 0 77:9 33

2. Višňová/FrýdlantB 11 10 0 1 118:17 30

3. Mšeno/Lučany 12 8 2 2 51:19 26

4. FCS Liberec dívky 12 8 1 3 57:19 25

5. Sokol Stráž 11 5 0 6 36:41 15

6. Tatran Bílý Kostel 11 3 2 6 40:63 11

7. Slovan Vesec 10 3 1 6 33:52 10

8. MFK Český Dub 12 3 0 9 29:80 9

9. Jiskra Vratislavice 12 2 2 8 22:56 8

10. FK Hejnice 12 0 0 12 14:121 0

Výsledky podzimu

Hodkovice  - Hejnice   10  :  1
Mšeno  - Hodkovice     1  :  4 
Vesec  - Hodkovice    1  :  6
Hodkovice  - FCS dívky    1  :  5
Český Dub - Hodkovice     3  : 11
Višňová - Hodkovice    0  :  4
Hodkovice  - Bílý Kostel  12  :  0
Stráž  - Hodkovice     1  :  3
Hodkovice  - Český Dub  10  :  0
Vratislavice - Hodkovice     1  :  4
Hodkovice  - Vratislavice    8  :  0
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V minulém článku jsme si představili Aktiv památkové péče a ochrany přírody, který byl prvním 
předchůdcem našeho spolku. Existoval v letech 1962-1991 a na jeho činnost přímo navázaly další 
organizace.

Historie Spolku rodáků a přátel Hodkovic – 2. díl

Dne 14. prosince 1989 se konala ustavující 
schůze „Výboru pro znovupostavení pomníku 
T. G. Masaryka“, který měl stejný cíl jako v roce 
1968. Předsedou byl zvolen pan Josef Havlík 
(bratr PhMr. Karla Havlíka), místopředsedou 
Miroslav Fišar, pokladníkem Vlastimil Laurin. 
Později se J. Havlík stal starostou města 
a předsednictví přešlo na M. Fišara. Zde je nutno 
podotknout, že od tohoto okamžiku se činnost 
„našeho spolku“ začala úzce prolínat s aktivitami 
města, protože pan Havlík měl blízký vztah 
k historii Hodkovic a udělal opravdu mnoho pro 
obnovu zdejších památek.

Bylo rozhodnuto, že pomník bude postaven 
před radnici, stejně jako v roce 1938. K tomu 
bylo zapotřebí upravit část náměstí. Krátce před 
odhalením sochy se pánům Havlíkovi a Fišarovi 
podařilo přivést do Hodkovic pana prezidenta 
Václava Havla, který byl na cestě do Liberce. 
Slavnostní odhalení proběhlo 26. května 1990 – 
v roce 140. výročí narození TGM. Současně se 
konaly velké oslavy a v Kulturním domě byla 
uspořádána výstava fotografií, knih a  předmětů 
vztahujících se k pomníku TGM. Tímto byla práce 
Výboru zdárně ukončena.

V říjnu 1990 se konaly oslavy 100. výročí 
založení české školy. Součástí byla procházka 

městem s odborným výkladem o historických 
památkách od paní Prof. MUDr. Emy Holečkové, 
CSc., a večer pak následoval v Kulturním domě 
pořad v režii M. Fišara „Hodkovické kroniky mluví“. 
Zároveň byla vydána brožurka „Sto let české školy 
v Hodkovicích nad Mohelkou 1890–1990“, na které 
se vedle paní Holečkové podíleli PhMr. K. Havlík, 
M. Fišar, B. Zajíček a V. Zajíček st. Celou událost 
doprovázela stejnojmenná výstava, která ukázala 
historii školy i Hodkovic.

Dne 28. května 1992 byla ustavena 
„Hodkovická nadace Dobré vůle“, která 
pokračovala v činnosti Aktivu. Cílem nadace 
bylo starat se o vzhled města a pokusit se 
o obnovení památek, které dříve v Hodkovicích 
nad Mohelkou byly, a které by se daly nějakým 
způsobem obnovit. Radu nadace tvořili pánové 
Josef Havlík, Miroslav Fišar, Vlastimil Laurin, 
PhMr. Karel Havlík a Ing. Jan Žďárský.

Za deset let existence nadace se podařilo 
udělat velký kus práce: znovu postavit původní 
kašnu na náměstí, zrekonstruovat kapličky 
Křížové cesty na Kalvárii, opravit hrobky rodin 
Ungrů a Burdů a pomník padlých z let 1866 
a 1914–1918 na místním hřbitově, opravit 
kapli v Radoňovicích, umístit nové plakety 
Komenského a Goetheho na pamětní kameny 
v Městském lese, opravit některé křížky v okolí 
Hodkovic, opravit výklenek s obrazem Černé 
Matky Boží, rozmístit lavičky na vyhlídkových 
místech atd. Významný podíl na těchto 
výsledcích nesou domácí i zahraniční sponzoři 
a drobní dárci, a také mnoho zdejších občanů, 
kteří se osobně přičinili o provedení potřebných 
prací.

Z kulturních akcí připomeňme výstavu 
„Hodkovice dříve a nyní“ otevřenou během 
víkendových „Dnů Hodkovic“ v roce 1992 
v prostorách radnice. Slavnostní odhalení kašny 
v roce 1996 doprovázela výstava „Hodkovice na 
starých pohlednicích a dobových fotografiích“, která 

Slavnostní odhalení sochy T. G. Masaryka
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přiblížila dobu, kdy se kašna stavěla poprvé, 
a také všechny obrázky zachycující kašnu až 
do jejího zbourání v roce 1946. Velký zájem byl 
o promítání filmových záznamů ze svatodušních 
svátků z roku 1931 a z Velikonoc 1930. 

Dne 25. února 1999 se Hodkovická nadace 
přeměnila, z důvodu změn v zákonech, ve 
„Sdružení rodáků a  přátel Hodkovic“. V jejím 
čele pokračují pánové Josef Havlík, Miroslav 
Fišar, Vlastimil Laurin a pětičlenný výbor dále 
tvořili Helena Bradáčová a Tomáš Herder.

Sdružení navázalo na tradici přiblížení 
historie veřejnosti, takže téměř každý rok 
se konaly výstavy a besedy s významnými 
osobnostmi. Pozadu nezůstala ani publikační 
činnost. Díky svému velikému zájmu o historii 
napsal pan Fišar mnoho článků do regionálního 
tisku a během krátké doby vydal tři brožurky: 
„Boží muka a křížky v Hodkovicích nad Mohelkou 
a okolí“ (1999), „Hodkovice nad Mohelkou: historie, 
památky a  současnost“ (2001) a „Střepinky 
z  historie Hodkovic nad Mohelkou“ (2003). Byl 
také výborným malířem, takže velkému zájmu 
veřejnosti se těšily jeho výstavy obrazů Hodkovic 
a  okolí. Bohužel jen několik dní po skončení 
poslední výstavy v roce 2003 jsme se s panem 
Fišarem rozloučili navždy. Připomínat nám jej 
bude lípa u cesty do Boženic, zasazená v roce 
2005 panem M. Dostrašilem, a lavička pod ní, 
věnovaná členy Sdružení.

Nejslavnějším okamžikem Sdružení 
byly „Hodkovické dny“ v roce 2000. Součástí 
doprovodného programu byla beseda s paní Prof. 
MUDr. Emou Holečkovou, CSc. o historii Hodkovic 

a výstava „Hodkovice nad Mohelkou: historie, tradice, 
památky a  současnost“ (hodkovické střelecké 
terče, dokumenty z války roku 1866 a významné 
momenty města na fotografiích J. Černého). 
Vrcholem událostí bylo vysvěcení obnovených 
kapliček na Kalvárii litoměřickým biskupem 
Kouklem a slavnostní mše v rekonstruované 
kapli v Radoňovicích. Závěrečnou akcí bylo 
připomenutí výročí vstupu pruských vojsk do 
Hodkovic v červnu 1866. Členové Military klubu 
předvedli pochod pruských a rakouských vojáků 
v dobových uniformách, uctili památku padlých 
u památníku a před hřbitovem vypálili čestnou 
salvu.

Za dobu existence Sdružení byly opraveny 
všechny tři kapličky na Záskalí a některé 
křížky v katastru města. Zahájena byla oprava 
Napoleonské varty. U všech význačných sousoší 
a památných stromů byly umístěny informační 
tabulky. Byly opraveny lavičky, které již podlehly 
zubu času nebo vandalům. 

Bohužel doba v novém tisíciletí památkám 
nepřála. Úsilí o obnovu památek bylo silně 
narušeno několika nevyřešenými krádežemi. 
Zhoršila se také situace finanční i občanská, 
takže bylo velmi těžké najít sponzory a sehnat 
dobrovolníky na opravy paátek.

V roce 2005 ztratilo Sdružení svého 
předsedu a rodáka pana Josefa Havlíka. Zůstalo 
tak pouhých 6 činných členů. 

Sdružení ustoupilo od akcí investičního 
charakteru a rozhodlo se věnovat ochraně 
kulturních památek, posilování vztahu občanů 
k našemu městu, ochraně životního prostředí 
a rozvoji kulturního života ve městě. Cílem se 
stalo více spolupracovat s Městským úřadem, 
Kulturním střediskem a ostatními spolkovými 
organizacemi. Sdružení proto památky oficiálně 
předalo do péče města, které by mělo mít lepší 
prostředky, aby se o ně postaralo. Členové 
však i nadále podle možností prováděli alespoň 
drobné opravy a údržbu okolí památek. 

Pro zlepšení komunikace svolalo Sdružení 
v roce 2007 první společné setkání zástupců 
místních spolků a zástupců města, aby se začalo 
jednat o stávajících problémech. Sdružení opět 
začíná publikovat články v Kulturním kalendáři 
a snaží se získat nové členy. V roce 2008 Sdružení 

Práce na stavbě kašny v roce 1996
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iniciovalo konání dvou vzpomínkových akcí na 
náměstí – první v květnu, u příležitosti výročí 70 
let od prvního postavení sochy TGM 29. května 
1938, a druhé v říjnu, u příležitosti 90. výročí 
založení republiky.

Na konci roku 2008 abdikoval pan 
Vlastimil Laurin na funkci předsedy z věkových 

Publikace vydané Aktivem památkové péče a Sdružením rodáků a přátel Hodkovic

a zdravotních důvodů. Novým předsedou byl 
zvolen pan Petr Hanus.

Martina Pelantová a František Nejedlo
Spolek rodáků a přátel Hodkovic
Web: https://pratele–hodkovic.cz

Tel: 721 317 718
E-mail: rodaci@pratele-hodkovic.cz

Přátelé Hodkovic, prosíme, pomozte doplnit další střípky do mozaiky dějin našeho městečka. 
Ozvěte se nám, pokud máte doma fotografi e, pozvánky, plakáty, výstřižky nebo jakékoliv 
dokumenty, které se týkají popsaných organizací či událostí. Můžeme je kvalitně oskenovat a bez 
poškození rychle navrátit. Uvítáme i ústní vyprávění – vlastní vzpomínky i příběhy, které znáte 
z vyprávění. Děkujeme.
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Zápis k povinné školní docházce

Ve středu 6. dubna 2022 v době od 14.00 hod.

proběhne na ZŠ v Hodkovicích nad Mohelkou

zápis do první třídy.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 
a dětí po odkladu školní docházky.

1.  Zákonní zástupci, kteří žádají o přijetí dítěte k základnímu vzdělání, vyplní a doručí do ZŠ 
nebo donesou na zápis:

 žádost o přijetí + dotazník pro rodiče + kopii rodného listu

2.  Zákonní zástupci, kteří žádají o odklad povinné školní docházky dítěte, vyplní a doručí do 
ZŠ nebo donesou na zápis:

 žádost o odklad + přílohy uvedené v žádosti

Formuláře žádostí a dotazník pro rodiče jsou uvedeny na stránkách školy v sekci aktuality 
v článku Zápis k povinné školní docházce.

Zákonní zástupci si mohou rezervovat termín zápisu na dni otevřených dveří, který proběhne 
23. 3. 2022.

Po tomto datu bude možné si rezervovat termín zápisu u sekretářky školy na e-mailu: 
jakubu@zshodkovice.cz
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Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou 

pořádá v úterý 12. 4. 2022
od 13. 00 hod. do 15.30 hod.

Den otevřených dveří
Srdečně zveme nejen děti nastupující do MŠ, ale i širokou veřejnost.

Prohlídka všech tříd
Ježečci
Myšky
Žabky
Krtečci

Kniha – Vladislav Kos
Papírnictví – Alena Th omasová

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková

Ovoce a zelenina – David Hanus
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou

pROdeJCi Kulturních kalendářů města Hodkovice nad mohelkou

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 290 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz



název žadatele aktivita požadavek na dotaci výše přidělené dotace 
a) celoroční činnost

požadavek na dotaci výše přidělené dotace 
b) akce

SK lyžařský oddíl z.s. / MUHnM 0461/2022 a) celoroční činnost                                              
b) 46. ročník Lesního běhu, letní 
turistický výlet do Krkonoš

30 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00

SK oddíl fotbalu / MUHnM 0466/2022 Celoroční činnost 30 000,00 30 000,00

SK oddíl volejbal / MUHnM 0490/2022 Celoroční činnost 30 000,00 30 000,00

Vojan Höfer / MUHnM 0556/2022 Wild Grizzly překážkový běh 15 000,00 15 000,00

Barbora Večerníková / MUHnM 0557/2022 překážkový závod pro děti 15 000,00 15 000,00

SK Nohejbal / MUHnM 0584/2022 Celoroční činnost 30 000,00 30 000,00

SDH Hodkovice nad Mohelkou / MUHnM 
0611/2022

Celoroční činnost
30 000,00 30 000,00

JUNÁK Český skaut / MUHnM 0639/2022 Celoroční činnost 20 000,00 20 000,00

ČSV ZO Hodkovice nad Mohelkou / MUHnM 
0652/2022

Celoroční činnost
10 600,00 10 600,00

SK - oddíl SPV / MUHnM 0655/2022 pronájem sportovní haly 
a prostor v Kulturním domě - 
posilovna

30 000,00 30 000,00

Rodinný klub Motýlek / MUHnM 0674/2022 a) 
Rodinný klub Motýlek/ MUHnM 0675/2022 b)

a) Motýlek pro rodinu 2022                                  
b) Aktivity pro rodiny s dětsmi

30 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00

Viking běžecký klub Starý Harcov / MUHnM 
0676/2022

Horský běh Hodkovice nad 
Mohelkou - Ještěd

8 000,00 8 000,00

Spolek rodáků a přátel Hodkovic / MUHnM 
0689/2022    a)
Spolek rodáků a přátel Hodkovic / MUHnM 
0690/2022   b)

a) Propagace města a odkazy 
těm, co přijdou po nás                                                                     
b) degustační festival

30 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00

Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou / MUHnM 
0692/2022

projekt na podporu juniorů, 
Plachtařské mistrovství ČR 
juniorů a plachtařské mistrovství 
regionů

15 000,00 15 000,00

TJ SOKOL Hodkovice n. M. / MUHnM 
0694/2022

činnost pro děti a mládež
30 000,00 30 000,00

CELKEM 300 600,00 300 600,00 98 000,00 98 000,00

Dotační fond


