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Taneční kroužek při základní škole v Hodkovicích nad Mohelkou navštěvuje po dvouleté pauze 
40 členů. Děti jsou rozdělené do tří věkových skupin. Nejmladší skupinka je Hravé tancování. 
Navštěvují ji chlapci a děvčata z prvních a druhých tříd. Učí se pohybovou abecedu. Naslouchají 
rytmu, trénují správné držení těla. Taneční průprava probíhá formou hry. 

Prostřední skupinka je Zábavné tancování. Navštěvují ji děti ze třetích tříd. Chlapci a děvčata 
se učí základy tanců a jednoduché taneční variace. Zvládají také základy jazzového tancování. 

Nejstarší skupinku Juniorů tvoří chlapci a děvčata z 5., 6. a 7. třídy. Tyto děti tančí standardní 
a  latinské tance, věnují se kolektivnímu 
předtančení a  trénují jazzové tancování. 
V  současné době mají nastudované skladby 
Bruna Marse, kapely C2C a  skladby Justina 
Timberlake. 

Samozřejmostí pro všechny tři skupiny je 
práce na fyzické kondici, skákání přes švihadlo 
a důkladné protažení. Po dvouleté nekonečné 
přestávce se všichni těší na pravidelná 
vystupování. Dětem se věnují trenéři Romana 
Kalenská a Přemysl Rajdl.

NÁVRAT ČINNOSTI TANEČNÍHO KROUŽKU
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
jaro pomalu přechází do léta a kulturní akce se jen hrnou. Přijměte pozvání na již třetí ročník akce 
„Týdne pro rodinu“ v termínu 9.–14.5. Na své si přijdou rodiny s dětmi, děti samotné, ale i senioři. 
Připraven je pro Vás tradičně i program v městském kině, v květnu doplněno o pohádkové divadelní 
představení. Velkou novinkou v květnu je zahájení předprodeje vstupenek v městské knihovně – na 
platformě www.evstupenka.cz si můžete rezervovat vstupenky na kulturu v celém regionu, nebo si 
je můžete přijít rovnou koupit.

Kulturní měsíc květen za kolektiv redakční rady přeje Naďa Burianová

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

Marie Marková

Hana Renzová

Václav Sádecký

Božena Bláhová

Lubomír Vrátil

Radmila Dlouhá

Naši jubilanti v květnu 2022
Miloslav Havlík

Dominik Kadlečík

Jana Fišerová

Jana Banghová

Ladislav Čermák

Gratulace jubilantům
V Hodkovicích nad Mohelkou je dlouholetá tradice gratulování občanům města k významným 
životním jubileím. Tato tradice je pro nás významná, návštěvy našich seniorů jsou příjemným 
zpestřením náročných dní. 

Od května letošního roku přinášíme novou podobu této tradici a chceme ji povznést na milé 
společenské setkání. Všichni jubilanti v daném měsíci budou oficiálně pozváni na neformální 
setkání s paní starostkou do obřadní síně hodkovické radnice.  Při přátelském posezení bude čas 
na vzájemné sdílení radostí i strastí života každého účastníka, tolik cenné vzpomínky a na osobní 
gratulaci. Těšíme se na všechna plánované setkání, první se uskuteční v pondělí 23. 5. 2022  
od 15 hodin na radnici.
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V pátek 6. 5. 2022 od 10:00 hodin se uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní vítání občánků našeho města.

Přivítány budou tyto děti:
Ella Vepřovská, Ella Jiránková, Dorota Brožová, Aneta Průšková, Benjamin Polma, 
Michal Hudec

V pátek 27. 5. 2022 od 10:00 hodin se uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní vítání občánků našeho města.

Přivítány budou tyto děti:
Patrik Šoltés, Tomáš Košek, Klára Nováková, Sára Zemková, Mia Hladíková

Slavnostní vítání občánků

eVstupenka
V městské knihovně bude od 5. května zavedena nová služba veřejnosti, 
a to možnost zakoupení vstupenek na kulturní a společenské akce v regionu 
prostřednictvím systému evstupenka. 

Kompletní nabídku vstupenek najdete na www.evstupenka.cz. Prodejní dny 
jsou shodné s otevírací dobou knihovny. Od června připravujeme i možnost 
úhrady vstupenek platební kartou.

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
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Vážení spoluobčané, 
je mi opravdu velmi líto, že musím přistoupit k tomuto rozhodnutí a zrušit naplánované 
veřejné projednání návrhu územního plánu. Po důkladném prostudování mapových 
i  textových podkladů návrhu územního plánu k veřejnému projednání a konzultaci 
s pořizovatelem územního plánu jsem objevila tak velké množství chyb a nedostatků, že 
bych se styděla takový návrh veřejně obhajovat. V tuto chvíli není žádné řešení ideální, 
volím pouze menší zlo.

Zrušení veřejného projednání návrhu územního plánu

Spolupráci se stávajícím architektem ukončím a k dokončení návrhu územního plánu přizvu 
zkušenou projekční kancelář v oblasti územního plánování.

Omlouvám se všem, pro které je toto rozhodnutí komplikací, ale v konečném důsledku věřím, 
že se nového územního plánu dočkáme dříve, než pokud setrváme ve stávající spolupráci.

Je to pro mě osobně velké poučení, rčení „důvěřuj, ale prověřuj“ opět ukázalo svou pravdu.

Děkuji za pochopení o dalším vývoji Vás budu informovat.
Markéta Khauerová – starostka města

CRO_22014_CRo_LB_DOD_inz_210x142.indd   1 07.04.2022   16:09
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Informace z rady a zastupitelstva města

Informace ze 7. zasedání rady města 30. 03. 2022
––  Rada města neschválila žádost o prodej parkoviště v ulici Podlesí 561 v k. ú. Hodkovice nad 
Mohelkou. Žádost podal pan J. V. D. N., Český Dub. Rada města předává věc k rozhodnutí do 
zastupitelstva města.

––  Rada města souhlasí s žádostí V. S., Hodkovice nad Mohelkou o změnu pronájmu části pozemku 
p. č. 3298 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou z původních 420 m2 na 210 m2.

––  Rada města projednala stížnost podanou Ing. L. M., předsedou SVJ Podlesí 549 na stav chodníku 
u bytového domu Podlesí 549 a nevyhovující stání kontejnerů na plasty a papír u stejného domu, 
k věci bude provedeno místní šetření.

––  Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění stravování mezi Městem Hodkovice nad 
Mohelkou a společností SNAKE spol. s r. o., Kališnická 379/8, 130 00 Praha 3, kdy cena oběda je 
stanovena ve výši 97,- Kč.

––  Rada města vzala na vědomí návrh na uzavření smluv Rezervační systém evstupenka se spol. 
ELSET, s.r.o. se sídlem Liberec 1, Masarykova 455/34, PSČ 460 01, IČ: 25421727 a to Smlouvy 
o zajištění prodeje vstupenek, Smlouvy o poskytování služby provozu a Smlouvy o obchodním 
zastoupení. Starostka města doplněním informací o zajištění organizace přijímaných plateb 
a poté bude o uzavření smluv rozhodnuto.

––  Rada města vzala na vědomí  Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za 
1. čtvrtletí 2022. 

––  Rada města schválila návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou a přidě-
lila byt č. 3 paní J. K., Český Dub.

––  Rada města schválila přijetí daru ve výši 20.000,00 Kč od Autoopravna Porš J., IČ 49083481, 
Hodkovice nad Mohelkou na pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny a krizové řízení města.

––  Rada města schválila žádost Sportovního klubu z. s., oddíl lyžařů, IČ: 46745009, Sportovní 589, 
463 42 Hodkovice nad Mohelkou o doplnění Nájemní smlouvy č. 02/2018 o pozemky p. č. 66 
(trvalý travní porost) o výměře 5497 m2, část pozemku p. č. 106 (ostatní komunikace) o výměře 
cca 1958 m2 a pozemek p. č. 5112 m2 vše v k. ú. Záskalí. Adresný záměr pronájmu bude zveřejněn 
na úřední desce města.

––  Rada města schválila žádost hokejového oddílu a souhlasí  s poskytnutím dřeva na stavbu hra-
nice na pálení čarodějnic.

––  Rada města schválila přijetí daru 7 ks PC, 3 ks notebooků a 2 ks monitorů od Technická univer-
zita, IČ 46747885, Studentská 1402/2, Liberec na pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny pro 
výuku a přístup k informacím.

Informace ze 2. mimořádného zasedání rady města 07. 04. 2022
––  Rada města souhlasí s navýšením kapacity ZŠ Hodkovice nad Mohelkou ze současných 310 žáků 
na 350 žáků.

Informace z 8. zasedání rady města 13. 04. 2022
––  Rada města schválila Vnitřní předpis č. 1/2022 Poskytování a vyúčtování cestovních náhrad 
s platností a účinností od 14.4. 2022.
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––  Rada města projednala cenové nabídky na instalaci elektronické úřední desky a schvaluje uza-
vření smlouvy s firmou DigiDay Czech s.r.o., ul. 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, která před-
ložila nejvýhodnější nabídku ve výši 205.200,- Kč bez DPH.

––  Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohody o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 22103/IV-12-4022264/LB, stavbou bude 
dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 165 (ostatní 
komunikace) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, rozsah 20bm (12bm uložení kabelového vedení 
NN do komunikace překopem + 8bm uložení zemního kabelového vedení NN do krajnice komu-
nikace). Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 
8.100,00 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. 
Rada města s uzavřením shora uvedené smlouvy souhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupi-
telstvu města.

––  Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohody o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 15099/IV-12-4022036/LB, stavbou bude 
dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 1755/1 (jiná 
plocha) a p.č. 1780 (trvalý travní porost) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, rozsah 9 bm uložení 
zemního kabelového vedení NN do krajnice komunikace a 1 ks pilíř PPS. Jednorázová finanční 
náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 2.000,00 Kč plus daň z přidané 
hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Rada města s uzavřením shora 
uvedené smlouvy souhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

––  Rada města souhlasí s objízdnou trasou v rámci úplné uzavírky silnice III/03527 v obci Hodko-
vice nad Mohelkou, Jílové dle odsouhlaseného DIO.

––  Rada města souhlasí s žádostí T. S., jako majitele bytové jednotky na adrese Rychnovská…, 
Hodkovice nad Mohelkou o pronájem části pozemku p. č. 3298 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou 
o výměře 210 m2. Adresný záměr pronájmu na úřední desce města a po jeho sejmutí se bude 
bodem opětovně zabývat.  

––  Rada města schválila umoření částky v celkové výši 28.185,00 Kč za pořízení nových přímotopů 
v bytě p. V. R. na adrese Hodkovice nad Mohelkou. Částka bude umořována oproti nájemné-
mu a zálohám na služby, kdy částka bude započítávána od 3/2022 do 6/2022 a část (2.021,00) 
v 07/2022.

––  Rada města schválila Směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy 2022–2023 a Směrnici pro 
přijímání dětí do mateřské školy 2022 – 2023 „zvláštní zápis“, předložené ředitelkou mateřské 
školy.

––  Rada města schválila Příspěvek na mimoškolní aktivity a preventivní programy pro děti navště-
vující MŠ a žáky ZŠ v Hodkovicích nad Mohelkou. Výše příspěvku je 100,- Kč na zapsané dítě, 
resp. žáka. Prostředky musí být vyčerpány do konce roku 2022 a budou proplaceny na základě 
předložených řádných účetních dokladů.

––  Rada města schválila přijetí daru ve výši 10.000,00 Kč od Českého rybářského svazu, místní or-
ganizace Malá Skála, IČ: 0048706, Vranové 1. díl 122 na pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny 
a krizové řízení města.

––  Rada města schválila přijetí daru ve výši 40.000,00 Kč od ZO OS KOVO Monroe, IČ 18383548, 
Rychnovská 383, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou na pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny 
a krizové řízení města.

––  Rada města schválila výpověď ze Smlouvy o provozování komunitní kompostárny č. S/0004/2020 
ze dne 9. 3. 2020 uzavřenou s P. R., IČ 71688994, Liberec z důvodu neplnění smluvních podmínek.
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Informace ze 3. jednání zastupitelstva města 20. 04. 2022
––   Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2022. Příjmy po této rozpočtové změně 
budou 58.620.606,00 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 89.331.706,00 Kč a financování po 
rozpočtové změně bude 30.711.100,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí 
materiálů.

––  Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku, o nočním klidu.

––  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 22103/IV-12-4022264/LB, Stavbou bude 
dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 165 (ostatní 
komunikace) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, rozsah 20bm (12bm uložení kabelového vedení 
NN do komunikace překopem + 8bm uložení zemního kabelového vedení NN do krajnice komu-
nikace). Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 
8.100,00 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

––  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 15099/IV-12-4022036/LB, stavbou bude 
dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 1755/1 (jiná 
plocha) a p. č. 1780 (trvalý travní porost) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, rozsah 9 bm uložení 
zemního kabelového vedení NN do krajnice komunikace a 1 ks pilíř PPS. Jednorázová finanční 
náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 2.000,00 Kč plus daň z přidané 
hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

––  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej parkoviště v ulici Podlesí 561 v k. ú. Hodkovice 
nad Mohelkou. Žádost podal pan J. V. D. N., 463 43 Český Dub.

––  Zastupitelstvo města schválilo návrh ČEZ Distribuce a.s. na způsob oceňování věcných břemen 
v obcích a městech Libereckého kraje, a to postupem podle bodu 1 s využitím nabídky společ-
nosti ČEZd na souběžné ocenění prvních pěti věcných břemen způsoby 1 a 2 dle předloženého 
materiálu.

––  Zastupitelstvo města projednalo žádost spolku  Linka bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, 
IČ: 61383198 o pokračování spolupráce a o finanční podporu činnosti spolku a schvaluje poskyt-
nutí finanční podpory ve výši 5.000,00 Kč.

––  Zastupitelstvo města schválilo žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,00 Kč. Žádost 
podala společnost Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – 
Perštýn, IČ 28700210. 

––  Zastupitelstvo města projednalo informaci o konání řádné valné hromady dne 16.06.2022, kte-
rou představenstvo společnosti svolává akcionáře společnosti Severočeská vodárenská společnost 
a.s. se sídlem v Teplicích. Zastupitelstvo města schvaluje, aby Město Hodkovice nad Mohelkou 
zastupovala na této valné hromadě podle § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, starostka města.

––  Zastupitelstvo města schválilo předkládání nominací na udělení Ceny města Hodkovice nad Mo-
helkou na   předloženém  formuláři. Termín nominací bude uzavřen dne 01.06.2022.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Mluv a naslouchej

... jak spolu komunikovat dospěle a férově! 

KDY: pondělí 9. 5. 2022             

V KOLIK: 18:00 - 19:30 

KDE: RK Motýlek, Hodkovice 

S KÝM: s Evou Obstovou 

(více na www.evaobstova.cz)

Co dělá komunikaci férovou? Jak být slyšet? Jak
zajistit, aby druhý vnímal, že mu něco říkám? Jaké
jsou zásady efektivní komunikace? Co férové
komunikaci neprospívá? Co můžu hned teď udělat
pro to, abych srozumitelněji formulovala svoje
potřeby a mé sdělení bylo vyslyšeno?

Pojďme se společně podívat na to, ...   
 

Své místo si

rezervujte telefonicky

na čísle 733 167 934

nebo osobně v RK

Motýlek.  
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Divadelní představení „Na kouzelném paloučku“ 22. 5. od 14:30  
v městském kině. Cena vstupenky 80 Kč, předprodej od 5. 5. 2022  

na www.evstupenka.cz nebo v městské knihovně v rámci výpůjční doby.

22. 5. 2022
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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

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
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Nobilis Tilia 
- česká přírodní aromatická kosmetika 

…tentokrát pro ženy a děti 
26. 5. 2022 OD 10:00 v RK Motýlek 

Host: Pavla Kuklová (studio Bellissima) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Přijďte posedět a dozvědět se něco více o této rize české 
kosmetice, děti si mezitím mohou pohrát v naší herničce. 

 

Vstupné dobrovolné 
Více informací a rezervace u 

Pavly Krausové tel.: 733 167 934 
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Novinky v knihovně

Prázdniny v Česku / Ladislav Zibura
Vydejte se s Ladislavem Ziburou na dvouměsíční 
výlet po českých luzích a hájích a připomeňte si, 
v jak rozmanité a krásné zemi žijeme. Můžete se 
těšit na vyprávění plné zajímavostí, pozoruhod-
ných příběhů z naší historie a setkání se svéráz-
nými lidmi.

Téměř nesmrtelná láska / Andrea Sedláčková
Během práce na filmu o Milanu Kunderovi proží-
vá režisérka Martina milostný vztah. Její příběh 
je prodchnutý motivy Kunderových románů: lás-
kou, sexem i krutými žerty osudu.Příběh lásky 

dvou lidí, kterým se vztah pod rukama proměnil 
v milostný zápas. Tomáš, šarmantní a uznáva-
ný pražský intelektuál, se seznámí s režisérkou 
Martinou, která žije a pracuje zároveň v Paří-
ži i Praze a píše scénář dokumentárního filmu 
o Milanu Kunderovi. Vášnivá láska netrvá příliš 
dlouho, Martina postupně objevuje, že s partne-
rem není ve vztahu sama, až se z ní stane neú-
navná rozkrývačka Tomášových dalších a dalších 
nevěr, přičemž Tomášovy milenky se postupně 
stávají jejími spiklenkami.

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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4.A a 2.B – Praxe studentů 
PF Technické univerzity Liberec

OKÉNKO ZE ŽIVOTA ŠKOLY
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Mateřská škola,  
Hodkovice nad Mohelkou,  
Podlesí č. 560, okres Liberec,  
příspěvková organizace 
 
 
 

 
  Podlesí 560,  

463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
tel: 720 041 319  
e-mail: mshodkovice@seznam.cz 

IČ: 72744324 
ID datové schránky: i86krfu 
www.ms-hodkovice.cz 
 

Ředitelka mateřské školy, zřizovaná městem Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje  

  
ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy                          

                       pro školní rok 2022 – 2023 

1. fáze – VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 19. 4. 2022 – 09. 5. 2022. Na internetové 
adrese: www.elektronickypredzapis.cz 

2. fáze – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ, ZÁPIS 11. 5. 2022 09:30 - 
15:30 hod. (pauza 11:30 - 12:00) 

1. do datové schránky školy (i86krfu), 
2. emailem: mshodkovice@seznam.cz, nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v 

případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a 
dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí), 

3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou (Mateřská škola 
Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, 463 42), 

4. osobní podání: v MŠ 11. 5. 2022 09:30 - 15:30 hod. (pauza 11:30 - 12:00): prosíme, 
dodržujte předem stanovený čas, který si vyberete v elektronickém předzápise. 

3. fáze – VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  

Možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 13. 5. 2022 od 
8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí – prosím 
předem zavolejte ředitelce školy tel. 720 041 319 a dohodnete si přesný čas. 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 27. 5. 2022 zveřejněn podle § 183 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy. 

Kritéria a bližší informace o zápise jsou dostupné na webových stránkách MŠ                     
https://ms-hodkovice.cz/   
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Mateřská škola,  
Hodkovice nad Mohelkou,  
Podlesí č. 560, okres Liberec,  
příspěvková organizace 
 
 
 

 
  Podlesí 560,  

463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
tel: 720 041 319  
e-mail: mshodkovice@seznam.cz 

IČ: 72744324 
ID datové schránky: i86krfu 
www.ms-hodkovice.cz 
 

Ředitelka mateřské školy, zřizovaná městem Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje  

  
Zápis „zvláštní zápis”  k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy 
pro školní rok 2022 – 2023 

1. fáze – VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 1. 6. 2022 – 8. 6. 2022. Na internetové 
adrese: https://www.ms-hodkovice.cz/cs/pro-rodice/zapis-do-ms.html  

V MŠ 1. 6. 2022 od 10.00 – 11.30 hod. 

2. fáze – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ, ZÁPIS 9. 6. 2022 10:00 - 
11:30 hod.  

1. do datové schránky školy (i86krfu), 
2. emailem: mshodkovice@seznam.cz, nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v 

případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a 
dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí), 

3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou (Mateřská škola 
Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, 463 42), 

4. osobní podání: v MŠ 9. 6. 2022 10:00 - 11:30 hod. prosíme, dodržujte předem 
stanovený čas, který si telefonicky sjednáte. 

3. fáze – VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  

Možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 13. 6. 2022 od 
8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí – prosím 
předem zavolejte ředitelce školy tel. 720 041 319 a dohodnete si přesný čas. 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 27. 6. 2022 zveřejněn podle § 183 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy. 

Kritéria a bližší informace o zápise jsou dostupné na webových stránkách MŠ                     
https://ms-hodkovice.cz/   
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VYŠEHRAD:FYLM
Česká komedie, 105 minut

Lavi (Jakub Štáfek)je, jak by řekl jeho 
agent Jarda (Jakub Prachař), pořád 
stejný dement, ale začalo se mu koneč-
ně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak 
v osobním životě. 

Film otevírá téma fair play a poukazuje 
na nešvary českého fotbalu a aféry těch 
nejvyšších představitelů českého fotba-
lového prostředí poslední doby. Diváci 
se tak mohou od 14. 4. 2022 těšit na aktuální reakce na sportovní kauzy, stejně jako na neko-
rektní a vtipné hlášky v situacích, do kterých se dokáže dostat jen takové nemehlo, jako je Julius 
Lavi Lavický. (Bioscop)

Film je přístupný od 15 let.

Uvádíme v našem kině 6. 5. 2022 od 19.00 hodin.

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
Česká komedie, 90 minut

Nevěstě Alex se před očima hroutí její vy-
sněný den, protože po pánské jízdě předešlé 
noci je nezvěstný ženich. V patách má neu-
rotickou matku, přespříliš aktivního otčíma 
a bohémského otce. Svůj vlastní příběh pak 
prožívá místní neodolatelný svůdník, jenž 
připravuje opravdové rande. Celý bláznivý 
den vypráví komedie „Láska hory přenáší“ 
třikrát a vždy jinýma očima. Tyto tři dějové linie se prostřednictvím postav postupně propojují 
a ovlivňují. Vzniká tak velký prostor pro množství nedorozumění a komických situací. (Bonton)

Film je přístupný od 12 let.

Uvádíme v našem kině 20. 5. 2022 od 19.00 hodin.

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT



KINO – KVĚTEN 2022
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 6. května v 19.00 hodin

VYŠEHRAD:FYLM
Neukočírovatelný fotbalista Julius Lavický bude na velkém fi lmovém plátně žít 

svůj neuvěřitelný život plný divokých večírků, rychlých aut, spoře oděných žen 

a samozřejmě i svého milovaného sportu… Česká komedie. Doporučeno od 15 let. 

Délka 105 minut. Vstupné 120 Kč.

Pátek 13. května v 18.00 hodin – TÝDEN PRO RODINU

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka Tajemství staré bambitky je jednou z nejúspěšnějších českých pohádek 

posledního desetiletí. Druhý díl využívá většinu postav známých z prvního příběhu 

a představuje některé nové. Délka 100 minut. ZDARMA.

Pátek 20. května v 19.00 hodin

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
Všichni hrdinové zažijí jeden opravdu šílený svatební den v horském hotelu. Příběh 

je vyprávěný třikrát a vždy jinýma očima. Nová česká komedie. Doporučeno od 

12 let. Délka 90 minut. Vstupné 120 Kč.

Neděle 22. května v 14.30 hodin – TÝDEN PRO RODINU

NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Divadelní představení, jehož hosty budou známé postavy Jů a  Hele. 

Vstupné 80 Kč.

Pátek 27. května v 18.00 hodin

100% VLK
Mladý vlkodlak, který by se jednou měl stát obávanou příšerou a vůdcem smečky, 

se promění v roztomilého hebkého pudla. Australská animovaná komedie. Délka 

96 minut. Vstupné 100 Kč.
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Války lva severu – recenze knihy

PhDr. Radek Fukala přistoupil k tématu kom-
plexně a výsledkem jeho bádání je obsáhlá, fak-
tograficky bohatá publikace, jejíž text je doplněn 
mnoha mapami, plány, fotografiemi portrétů 
významných osobností a dochovaných staveb vo-
jenského i civilního využití. Pro základní orientaci 
ve společenských i vojenských reáliích slouží ge-
nealogická schémata, chronologické soubory dat 
jednotlivých událostí a tabulky dobových názvů 

Třicetiletá válka výsledně ovlivnila celkovou mocenskou rovnováhu v Evropě. Před podpisem vestfál-
ského míru, který znamenal ukotvení nových politických, ekonomických i sociálních poměrů všech 
společenských vrstev, bylo vybojováno mnoho bitev na souši i na moři. Pod prapory armád katolické 
i protestantské strany zemřelo mnoho mužů, kteří plnili rozkazy svých velitelů. Švédský král Gustav 
II. Adolf, který sehrál výraznou úlohu v dlouho trvajícím konfliktu, byl jedním z nich – také proslul 
jako mimořádně schopný protivník generalissima císařských vojsk Albrechta z Valdštejna. V letoš-
ním roce, kdy uplyne třistadevadesátileté výročí úmrtí Gustava II. Adolfa (padl v bitvě proti armádě 
vedené vévodou frýdlantským), je vydána první knižní monografie českého autora o lvovi severu, jak 
byl panovník z dynastie Vasa nazýván svými současníky. 

vojenských hodností. Zásluhou autorova důklad-
ného studia písemných pramenů a vytříbené sty-
lizace jsou dobové reálie a Gustav II. Adolf jako 
člověk i voják, popsány plně autenticky. V čtenáři 
může být navozen pocit přítomnosti v prostředí 
královského dvora ve Stockholmu, na bitevních 
polích kalmarské a livonské války i v tažení na 
území dnešního Ruska či v námořních střetnu-
tích v Baltském moři – Gustav II. Adolf se těchto 
i dalších bojů účastnil, eventuálně „na dálku“ ve-
lel svým generálům, popř. ovládal pomyslné nitky 
diplomacie. Vrcholem jeho vojenské kariéry byla 
třicetiletá válka – autor věnuje pozornost českým 
stopám, které souvisejí se spojenci i protivníky 
lva severu. V knize se „potkáme“ s důstojníky 
švédské armády původem z řad českých stavů, 
na císařské straně jsou popsány okolnosti smr-
ti Vratislava Eusebia z Pernštejna - posledního 
mužského příslušníka rodu erbu zubří hlavy, ale 
nejvýznamnější postavou ze zemí Koruny české je 
Albrecht z Valdštejna (viz portréty obou protivní-
ků na obálce knihy).

Textové pasáže o tažení Gustava II. Adolfa 
do střední Evropy patří mezi obzvlášť kompakt-
ní části publikace. S autorem lze souhlasit, že 
i velkému vojevůdci musí být Fortuna nakloně-
na, neboť krátce po zahájení bojových operací 
(švédský král se v čele své armády vylodil 6. čer-
vence 1630 v Peenemünde) byl Valdštejn císařem 
Ferdinandem II. zbaven (13. srpna 1630) velení. 
Průkazné je porovnání výsledků válečných tažení 
a bitev odehrávajících se před začátkem Valdštej-
nova druhého generalátu se změněnou situací 
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po opětovném jmenování Albrechta z Valdštejna 
vrchním velitelem (publikace mj. obsahuje foto-
grafii mimořádného dokumentu - krví nasáklého 
dopisu od Valdštejna smrtelně zraněnému gene-
rálu Pappenheimovi). Nabízeným pojítkem mezi 
oběma odlišnými etapami tohoto časového úseku 
třicetileté války se zdá být osobní statečnost Gus-
tava II. Adolfa (přímá účast v přední linii bojů), 
jeho odhodlání zvítězit ve věci nekatolického ná-
boženství a pro slávu Švédska, ale zároveň jakési 
tušení smrti (švédský panovník unikl předčasné-
mu konci svého života několikrát o vlásek), ke 
které posléze došlo v bitvě u Lützenu 16. listo-
padu 1632. Tato krvavá řež, vojensky nevítězná 
ani pro jednu z bojujících stran, se málem stala 
osudnou i pro Albrechta z Valdštejna – v boji utr-
pěl zranění nohy, ale rukou vraha zemřel v Chebu 
o necelé dva roky později. 

Kniha PhDr. Radka Fukaly - Války lva severu 
přináší, prostřednictvím podrobné analýzy života, 
vlády a činů švédského krále Gustava II. Adolfa, 
„český“ pohled na propojenost přediva mocen-
ských zájmů v 1. polovině 17. století v Evropě. To, 
že je vydána na jaře roku 2022 se může, třeba 
i pro poučení se z dějin a přemýšlení o součas-
nosti, jevit jako užitečné. Na mapě polsko-litevské 
unie - protivníka lva severu, lze vidět, že v době, 
kdy ve Švédsku vládl Gustav II. Adolf byla součás-
tí tohoto územního celku města Kyjev, Charkov, 
Lvov, Žitomír, Černihiv … 

PhDr. Radek Fukala: Války lva severu – vítězství 
a prohry krále Gustava II. Adolfa,
ISBN: 978-80-278-0049-0, 445 str., 1. vyd.,
Nakladatelství Epocha, Praha 2022

Autor textu: Stanislav Vaněk

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
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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: 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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VÝKUP HLEMÝŽĎŮ
Vykupujeme živé, zdravé, čisté hlemýždě o průměru ulity nad 3 cm.
Začátek sběru 25. 4. 2022, ukončení sběru 31. 5. 2022.

Výkup: st, pá, ne od 17 do 18 hodin
Výkupní cena za 1 kg 14 Kč
Kontakt: Pavel Rinda, Záskalí 84, Hodkovice nad Mohelkou

Informace pro sběrače:
1.  Nesbírejte hlemýždě na chráněných územích. Respektujte místní zákaz sběru. Sběr 

provádějte ohleduplně, nepoškozujte přírodu a základní populaci hlemýžďů. Dodržujte 
sběrné období duben – květen.

2.  Hlemýždě hledejte za vlhka a bezvětří na severozápadních a jižních svazích, na okrajích 
lesů, kolem potoků, plotů, na náspech, v příkopech, kopřivách a v lopuší.

3.  Hlemýždě sbírejte do neuzavřených nádob (nikdy do igelitových pytlů). Před předáním 
do sběrny skladujte v lískách nebo bednách ve vrstvě vysoké nejvýše 20 cm. Hlemýždě 
sbírané za mokra nechte řádně okapat. Neomývejte je a nekrmte. Skladujte v suchu.
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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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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Parkování zejména v  centrech měst nebo na sídlištích a  v  jejich okolí je velký problém. 
Parkovacích míst je málo a počet automobilů neustále roste. V každodenním boji o místo 
vyhrává ten, kdo dřív přijede.

Na problematiku „špatného“ parkování upo-
zornil již v roce 2016 Hasičský záchranný 
sbor Středočeského kraje projektem 3 metry 
k životu – Když jde o život, přeparkovat ne-
stihnete! V roce 2019 se k projektu připojil 
i Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. 
Projekt dlouhodobě cílí především na slušné 
řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný 
dosah svého jednání při nesprávném parková-
ní a pouze opakují zažité vzorce chování. Ha-
siči tak upozorňují na potřebu dostatečného 
prostoru pro průjezd mobilní požární techniky 
a jejího ustavení při provádění záchranných 
prací. S velkými problémy se opakovaně setká-
vají hasiči na sídlištích budovaných především 
v 70. a 80. letech 20. století, kde jsou nástupní 
plochy pro požární techniku často neoznačené 
a v řadě případů nepřístupné.

A co to vlastně nástupní plocha pro požární 
techniku je, a jak se pozná?

 y  Nástupní plocha slouží pro ustavení požár-
ních vozidel v takové vzdálenosti od objek-
tu, aby bylo možné např. využití výškové 
techniky k záchraně ohrožených osob, pří-
padně provedení požárního zásahu z vnější 
strany budovy.  

 y  Nástupní plocha musí navazovat na přístu-
pové komunikace, mít šířku nejméně 4 m, 
musí být odvodněna a zpevněna. Nástupní 
plochu lze zatravnit nebo jiným způsobem 
upravit její povrch, pokud bude zajištěna její 
funkce.

 y  Nástupní plocha musí být označena do-
pravní značkou „Zákaz stání“ s dodatkovou 

Při parkování pozor na požární nástupní plochy!

tabulkou „Nástupní plocha pro požární 
techniku“.

 y  Nástupní plochu je možné využít k jiným 
vhodným účelům, které nebudou bránit 
příjezdu a ustavení požárních vozidel (např. 
chodník pro pěší, obslužná komunikace, 
manipulační plocha), ale nesmí být využí-
vána k parkování nebo odstavení vozidel. 

V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly 
zaparkovanými tak, že znemožňují čerpání 
vody z nadzemních a podzemních hydrantů. 
Veškeré tyto nešvary vedou k omezení podmí-
nek pro rychlé zdolání požáru a pro záchran-
né práce. Než příště zaparkujete, vzpomeňte 
si na tyto řádky, myslete na život svůj, svých 
blízkých a sousedů a pomozte správným par-
kováním složkám integrovaného záchranného 
systému při záchraně života, zdraví a majetko-
vých hodnot. Nezapomeňte! Štěstí přeje při-
praveným!

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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ZO SDH HODKOVICE NAD MOHELKOU 
 

POZVÁNKA 
 

NA  23. ROČNÍK 
 

MEMORIÁL  VLADIMÍRA  LINKY 
 

POŘÁDANÝ DNE    28. KVĚTNA  2022   V HODKOVICÍCH  n/Moh. 
 

Pod záštitou města Hodkovice nad / Moh. 
 
 

 
 
Jedná se o pochod během kterého účastníci plní netradiční disciplíny. 
Hlídka musí mít 5 členů. 
Lze přihlásit i dětské hlídky - samostatná kategorie. 
 
 
 
PREZENTACE :   8.OO  –  8.45  v hasičské zbrojnici 
START              :    9.OO  –  první hlídka 
STARTOVNÉ   :  150 Kč  za hlídku  ( 30 KČ ZA OSOBU ) – ÚHRADA PŘI PREZENTACI  
 
 

 
Během dne je připraveno občerstvení, posezení s živou hudbou. 

 
 
 
 
Závazné přihlášky zašlete do  23. KVĚTNA  2022 
 
Na adresu :         Filip Kraus 
                           Rychnovská 39 
                46342 Hodkovice nad Mohelkou 
 
Případné dotazy na telefon :       773 520 955           
                                                             724 179 917 
                                          604 118 377  
                                                             www.hasici.hodkovice@seznam.cz 
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V závěru článku o historii našeho spolku se seznámíme s relativně nedávnou historií.

Historie Spolku rodáků a přátel Hodkovic – 3. díl

V roce 2008 se předsedou „Sdružení rodáků 
a  přátel Hodkovic“ stal pan Petr Hanus. Ve 
snaze o rozšíření členské základny byly zavedeny 
pravidelné schůzky otevřenou formou, které se 
může zúčastnit také kdokoliv z nečlenů. Probíhaly 
každý první čtvrtek v měsíci v 18 hodin v hotelu 
U arcivévody Štěpána na náměstí a od roku 2020 
se scházíme v restauraci „Pod Kostelem“.

Plán na přiblížení památek veřejnosti tehdy 
získal podobu několika akcí, z nichž některé 
vydržely až do dnešních dnů a jsou vyhledávány 
jako oblíbený způsob trávení volného času nejen 
občany z Hodkovic, ale i ze širokého okolí.

První myšlenka na vytvoření naučné stezky 
kolem různých památek a zajímavostí se změnila 
na konání jednodenní akce „Cesta za poznáním“, 
která se poprvé uskutečnila 10. října 2009. 
Informace o historii na jednotlivých stanovištích 
přednášeli skauti a žáci ZŠ, dále pomáhali členové 
zdejšího Horolezeckého klubu, Sportovního 

klubu, Hodkovického amatérského divadla, Sboru 
dobrovolných hasičů, Svazu chovatelů drobného 
zvířectva, pracovníci Technických služeb a další. Za 
podpory grantů města a darů sponzorů bylo možné 
účastníkům poskytnout občerstvení a také poslech 
živé hudby. Cesta za poznáním desátým ročníkem 
skončila, ale pracujeme na nových akcích.

Na rozloučení s touto akcí jsme vydali 
publikaci „Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou, 
aneb 10 let Cesty za poznáním“, ve které jsou 
popisy jednotlivých zastavení, řada historických 
fotografií a přehledné mapky, které mohou být 
inspirací k výletům po Hodkovicích a okolí. 
Oblíbenost knihy dokazuje Cena čtenářů získaná 
v soutěži „Kniha roku 2018 Libereckého kraje“.

Na podzim roku 2011 vznikla myšlenka na 
akci „Javornický stovkař“. Vrcholek Javorníku 
byl v minulosti oblíbeným výletním místem 
Hodkováků a tuto tradici bychom chtěli obnovit 
motivací ke stovkám výstupů. Ve spolupráci 
s vedením Obřího sudu na Javorníku se podařilo 
akci zpopularizovat a nyní se těší účasti přes 200 
osob. Čtyři z nich již za sebou mají rovných tisíc 

Publikace „Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou, 
aneb 10 let Cesty za poznáním“ Půllitry a odznaky Javornického stovkaře
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výstupů. Účastníci se na vrcholek mohou dostat 
pěšky, na kole nebo na lyžích, ale nesmí použít 
prostředky poháněné motory. Protože účelem 
výstupů je vychutnat si pohledy z javornických 
úbočí a ne trhat rekordy v počtu výstupů, je do 
průkazu Stovkaře zaregistrován pouze jeden 
výstup denně. Odměnou za jubilejní výstupy je 
potom nejen dobrý pocit „že jsem to dokázal“, ale 
také odměna v podobě odznaku a stovkařského 
půllitru. Podrobná pravidla jsou k dispozici 
u organizátorů, na webové stránce https://pratele-
hodkovic.cz/javornicky-stovkar a na Obřím sudě. 
Dobrou zprávou je, že se akci podařilo udržet 
i přes změnu majitele Obřího sudu v roce 2020.

„Hodkovická adventní cesta vzhůru“ je od 
roku 2013 další, nyní již tradiční akcí. Koná se 
v předvánočním období jako procházka kolem 
kapliček Křížové cesty až k vrcholové kapli. 
Po cestě jsou k vidění různé scénky zahrané 
členy divadelního spolku HAD, zpívají se koledy 
a v kapli se mohou všichni setkat se Svatou 
rodinou. Vše je umocněno světlem loučí a svíček. 
Na louce za kaplí si potom každý může zazpívat 
koledy za doprovodu hudby a nechybí ani „živý 
Betlém“. Velká účast lidí nejen z Hodkovic je 
největší odměnou pro účinkující.

Historii Hodkovic, jejich okolí a díla místních 
umělců jsme veřejnosti představili na několika 
výstavách. V roce 2013 to byla výstava Pomníčky 
Jizerských hor aneb činnost Spolku Patron, r. 
2014 výstava děl Josefa Fanty, r. 2015 „Poklady 
z  podkroví hodkovické radnice“, r. 2016 „Poklady 
z korouhve radniční věže“ a „90 let závodů do vrchu“, 
r. 2017 „Korouhve hodkovických cechů“ a „40 let 
horolezeckého oddílu“, r. 2018 výstava obrazů 
Marie Polívkové a Zdeňka Polívky. Většina výstav 
se odehrála v době Hodkovických slavností.

Uspořádali jsme řadu besed s osobnostmi, 
které mají vztah k Hodkovicím nebo se jejich díla 
Hodkovic týkají. V roce 2012 nás navštívil PhDr. 
Petr Nový s přednáškou na téma „Hodkovice – 
výroba a obchod se sklem a bižuterií“, r. 2014 PhDr. 
Miloš Kadlec: „Sychrov, Rohanové a  Hodkovice“, r. 
2015 Mgr. Dominik Rubáš: „Příroda v Hodkovicích 
a  okolí“, r. 2016 MUDr. Zdeněk Jodas: „Mlýny 
na Mohelce“, r. 2017 beseda s paní Marcelou 
Augustovou, novinářkou a moderátorkou České 
televize, r. 2018 RNDr. Dominik Rubáš představil 
svou knihu „Přírodní klenoty Podještědí – obrazový 
průvodce krajinou“, r. 2019 MUDr. Zdeněk Jodas: 
„Konrad Blaschka a  Franz Schmitt – životní osudy 

textilních podnikatelů“, r. 2019 Jakub Šrek: „Červený 
hodkovický porfyr a  další geologické zajímavosti 
Hodkovicka“ (přednáška s exkurzí), r. 2020 Ing. 
Zdeněk Šindlauer: „160 let Pardubicko–liberecké 
dráhy a  neuskutečněné „hodkovické“ dráhy“. 
Převážná část besed proběhla v závěru veřejných 
výročních schůzí.

Součástí hodkovické plesové sezóny 
býval společenský ples konaný ve spolupráci 
s odborovou organizací KOVO závodu MONROE.

Pro žáky a návštěvníky základní školy jsme 
vytvořili expozici „otevřená kniha o  Hodkovicích“ 
(projekt TOP 6 Kliko). Mimochodem jeden z panelů 
je věnován popisu činnosti naší organizace.

Navázali jsme spolupráci se Spolkem rodáků 
a přátel Turnova, Spolkem rodáků a přátel 
Mnichova Hradiště a Spolkem Patron z Jizerských 
hor. Výměna informací a společné výlety jsou 
prospěšné pro všechny zúčastněné.

Veřejnost je o naší činnosti informována 
ve vitríně na zdi u domu „U černého orla“ 
a v hodkovickém Kulturním kalendáři. Od roku 
2015 fungujeme i na internetu – najdete nás na 
webové stránce https://pratele-hodkovic.cz a na 
sociální síti Facebook. Zároveň jsme založili 
e-mailovou adresu rodaci@pratele-hodkovic.cz 
pro elektronickou komunikaci.

Dne 10. března 2017 došlo z důvodu další 
změny v zákonech ke změně názvu na „Spolek 
rodáků a  přátel Hodkovic“. V praxi se jedná 
o pouhou formalitu a spolek pokračuje v započaté 
práci.

Na základě našeho návrhu založilo město 
Hodkovice nad Mohelkou novou tradici udělování 
čestného občanství jako uznání občanům, kteří 
se významným způsobem zasloužili o město 
Hodkovice nad Mohelkou. Prvním čestným 
občanem se in memoriam stal pan Josef Fanta 
– jeden ze zakladatelů Aktivu památkové péče 
a řezbář a malíř Hodkovic, který ve svých 
obrazech zachytil dnes již mnohdy zmizelé 
části města. Druhým čestným občanem se in 
memoriam stal pan František Květoslav Lang 
– hodkovický rodák a školní inspektor, který se 
zasloužil o výstavbu 165 českých škol v pohraničí 
včetně naší hodkovické.

Dalším uznáním přínosu pro město je Cena 
města Hodkovice nad Mohelkou. V roce 2020 
byla udělena panu Stanislavu Konejlovi, který 
je činorodým členem lyžařského oddílu SK 
Hodkovice a také našeho spolku. 
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I když by se mohlo zdát, že o dějinách našeho 
městečka již bylo napsáno snad vše, neustále 
objevujeme nové zajímavosti a podrobnosti. 
Pro naše občany je pak publikujeme v  článcích 
v  hodkovickém Kulturním kalendáři. Čtenáři 
se z nich dozvídají také o historii aktuálně 
opravovaných památek. Byli jsme nápomocni 
při hledání informací ke křížkům v Liberecké 
ulici a na Záskalí, jejichž opravy byly zakončeny 
slavnostním žehnáním 4. prosince 2019 a 29. 
listopadu 2020. Měli jsme tu čest připojit 
pamětní zápisy do schránky na věži kostela sv. 
Prokopa, když byl 1. prosince 2020 opravený kříž 
s makovicí nasazen zpět.

Bohužel i nás postihla celosvětová pandemie 
COVID-19 (tzv. koronavirus), která se v Evropě 
rozšířila na počátku roku 2020. Stejně jako 
ostatní spolky jsme omezili svou činnost a zrušili 
plánované akce i schůzky.

Další naše činnost je již přítomností. 
Vymýšlíme nové akce pro veřejnost – v září 
2020 jsme uspořádali „Den plný retro her aneb 
zapomenuté soutěže“, v únoru 2022 to byly 
„Bláznivé jízdy“ a na konec srpna 2022 plánujeme 
„Degustační festival“ (o kterém Vás budeme včas 
blíže informovat). Naopak výroční členské schůze 
budou od letošního roku pouze pro členy spolku 
a jejich součástí nebude odborná přednáška. 
Čtvrteční členské schůzky nadále zůstávají 
veřejnosti otevřené.

Ve spolupráci s Městem Hodkovice nad 
Mohelkou se zapojujeme do nového druhu 
činnosti. Tou je pořádání prohlídek města spojené 
s vyprávěním o historii významných památek. 
Dosud jsme prováděli pouze příležitostně naše 
přátele z jiných spolků. V září 2021 proběhla 
Komentovaná prohlídka města, která se konala 
v rámci akce Týden pro rodinu.  Na letošní rok 
připravujeme další prohlídky Hodkovic (dostupné 

po zakoupení vstupenek v předprodeji), které 
by měly turistům ukázat krásy našeho města, 
aby přestalo být jenom „benzínkou u rychlostní 
silnice“.

Protože jedním z našich cílů je ochrana 
památek, rozhodli jsme se i k ní přistoupit 
moderním způsobem, a zároveň smysluplně 
využít dotace poskytnuté z rozpočtu města 
Hodkovice nad Mohelkou, kterému tímto velice 
děkujeme za podporu. Abychom mohli uchovat 
písemné i obrazové dokumenty pro následující 
generace, zadokumentovat současnou podobu 
Hodkovic a okolí, a zároveň lépe propagovat náš 
spolek i město, zakoupili jsme skener Epson, 
přenosný paměťový disk Samsung, kvalitní 
fotomateriál a digitální fotoaparát Nikon Z50 
se stativem. A s tím souvisí naše prosba, kterou 
tradičně zveřejňujeme na konci našich článků.

Takových tedy bylo uplynulých 60 let naší 
organizace. Možná by se podle názvu mohlo 
zdát, že Spolek rodáků a přátel Hodkovic je 
jenom o setkávání starých pamětníků, ale není 
tomu tak a ani nikdy nebylo. Svět se mění a my 
hledáme nové cesty, abychom dosáhli stejných 
cílů jako naši předchůdci – zvelebovat Hodkovice 
nad Mohelkou, chránit památky a posilovat 
vztah občanů k našemu městu. Zda se nám to 
daří, můžete posoudit sami. Pokud Vás zajímá 
historie a naše činnost, neváhejte a přijďte mezi 
nás. Uvítáme nové členy i návštěvníky. Najdete 
nás každý první čtvrtek v měsíci v 18 hodin 
v restauraci „Pod Kostelem“.

 Děkujeme všem příznivcům za podporu 
a těšíme se na setkání s Vámi.

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 
a uchovat je pro příští generace. Ozvěte se nám, pokud máte doma fotografie, pozvánky, plakáty, 
výstřižky nebo jakékoliv dokumenty, které se týkají Hodkovic nad Mohelkou. Můžeme pořídit 
jejich digitální kopie a bez poškození rychle navrátit. Díky fotoaparátu můžeme zadokumentovat 
i předměty, které se nám do skeneru nevejdou.

Pokud Vám takové věci doma „zabírají místo“, a  už byste je nechtěli, prosíme, nevyhazujte je do 
popelnic, ale kontaktujte nás – můžete nám je věnovat do spolkového archivu.

Uvítáme i Vaše vyprávění – vlastní vzpomínky i příběhy, které znáte z doslechu.

Děkujeme za Vaši pomoc.
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Město Hodkovice nad Mohelkou 
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

tel. 485 145 353, www.hodkovicenm.cz 
 

 
 
 

Návrh na udělení ceny města Hodkovice nad Mohelkou   

Návrh na udělení ceny města Hodkovice nad Mohelkou 
 
 

jméno a příjmení navržené 
osoby 

 

datum narození  
bydliště a kontakt  
Navrhovatel jméno a 
kontakt 

 

zdůvodnění 
 

 
 
Datum 
 
Podpis navržené osoby 
 
Podpis navrhovatele 
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Město Hodkovice nad Mohelkou 

nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
tel. 485 145 353, www.hodkovicenm.cz 

 
 

 
 

Návrh na udělení ceny města Hodkovice nad Mohelkou   

 
 
 
 
Poučení: 
Dle usnesení zastupitelstva města č. 77/2016 ze dne 2. listopadu 2016 jsou pravidla pro udělení 
ceny města následující: 
 
Cena města Hodkovice nad Mohelkou (dále jen cena města) se uděluje, jako osobní ocenění 
města jejím žijícím občanům, kteří zde trvale žijí, zejména za ojedinělý přínos pro město. Cenu 
města uděluje zastupitelstvo města na návrh člena zastupitelstva nebo na návrh rady města. 
Občané města je mohou podávat jejich prostřednictvím. Návrh na udělení ceny města se podává 
písemně. Součástí návrhu na udělení ceny města je řádné zdůvodnění návrhu na udělení této 
ceny. Cena města je udělována zejména: 
 

- Za aktivity mající vztah k městu, a to např. v oblasti umělecké, společenské, kulturní, 
sportovní, technické, podnikatelské nebo spolkové činnosti 

 
- Za činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenalo záchranu života občanů, jejich 

majetku, historických nebo kulturních hodnot města 
 

- Cena města může být udělena jedné osobně i vícekrát, maximálně však 1x ročně. 
 
 

- Cena města bude udělena se souhlasem osob, které má být cena města udělena 
 

- Osobě, které byla udělena cena města, může být uděleno i čestné občanství 
 
 
 
Návrhy na udělení ceny města lze předávat členům rady města a zastupitelstva města, na 
předepsaném formuláři, do 1.6.2022 prostřednictvím podatelny města Hodkovice nad 
Mohelkou. 
 
 
 


