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Vážení čtenáři,
přestože nás čeká nejkratší měsíc v roce, 
ani tentokrát nebude náš kulturní kalendář 
chudý na pozvánky na kulturní a společen-
ské akce. Samozřejmě si přečtete i informa-
ce z městského úřadu.

Zasněžený měsíc únor
za kolektiv redakční rady

přeje Naďa Burianová

 Jubilanti  
v únoru 2016

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Jana Svobodová

Věra Pavlištová

Vánoční vystoupení 
žáků ZŠ

V letošním roce si můžeme připomenout několik kulatých výročí v souvislosti s Hodkovicemi.

Hodkovická výročí v roce 2016

210 let požár Hodkovic

205 let začala stavba nové radnice

180 let postavena továrna na výrobu meri-
nového zboží

150 let prusko-rakouská válka

130 let svěcení praporu Spolku vojenských 
veteránů

100 let odvezení zvonů v 1. světové válce

90 let závody do vrchu  
Hodkovice-Záskalí

85 let tragická smrt R. Kahliga  
v Alpách

85 let nehody na železničním přejezdu 
v Jílovém 

Městské kulturní středisko pořádá

V hlavních rolích se představí Viktor Preiss a Tomáš Töpfer 
v režii Martina Porubjaka a s hudbou Ondřeje Brouska. 

Prodej vstupenek bude zahájen v knihovně od 15. února 2016. 
K ceně vstupenky se připočítá doprava autobusem ve výši 200 Kč.

Autobus bude odjíždět z náměstí  
v Hodkovicích nad Mohelkou v 16.00 hodin.

Divadelní představení

v pátek 4. března 2016 zájezd do Divadla na 
Vinohradech v Praze na komedii Vstupte! 
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Ceny inzerce A5 CELÁ A5 1/2 A5 1/4 A5 1/8 BAREVNÁ
ZÁKLAD 500 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 1 500 Kč

3 po sobě jdoucí  
vydání, sleva 10 %

450 Kč 270 Kč 180 Kč 90 Kč 1 350 Kč

6 po sobě jdoucích  
vydání, sleva 15 % 

425 Kč 255 Kč 170 Kč 85 Kč 1 275 Kč

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

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

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013

 

V pátek 5. února 2016 v době od 13.30 do 16.30 hodin  
proběhne na ZŠ v Hodkovicích nad Mohelkou  

zápis do první třídy.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 
a dětí po odkladu školní docházky.

Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

 
 

SRDEČNĚ  ZVEME  VŠECHNY  PŘÍZNIVCE  HASIČŮ 
NA  „ZLATOU  HVĚZDU“  VE  ŽĎÁRKU 

 

                                                KDE  SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  Z  JÍLOVÉHO 
 

POŘÁDÁ  TRADIČNÍ 
 

„HASIČSKÝ  BÁL“ 

V  PÁTEK  dne  26. 2. 2016  ve  20:00  hod. 
 

K   t a n c i    a    p o s l e c h u    h r a j e 
 

„  V  Í  K E  N  D  „ 

 
NEVÁHEJTE,  RADOST  SVÉMU  TĚLU  UDĚLEJTE ! 

VSTUPNÉ  100,-  KČ. 

Hodkovické amatérské divadlo

ZIMNÍ POHÁDKOVÁ SEZÓNA – POHÁDKY Z KOŠÍKU
ÚNOR 2016

VŽDY v NEDĚLI v 15.00  v KLUBOVNĚ HADu v KD

7. 2. nehrajeme :-((

14. 2. Zazděná paní a Milostný příběh... 
HRAJE: HAD - NAšeHOdkovickéLOUtkové

21. 2. Slůně 
HRAJE: Divadlo na kliku

28. 2. Pampe a Šinka (PREMIÉRA)
HRAJE: HAD - NAšeHOdkovickéLOUtkové

těšíme se na vás, vstupné dobrovolné

Zápis do první třídy
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Žádost předložila Obec Jeřmanice. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o vytvoření 
společného školského obvodu základní školy, pověřuje starostku města přípravou dohody 
a jejím zkonzultováním s Krajským úřadem Libereckého kraje a předává věc k rozhodnutí 
do zastupitelstva města.

-  Rada města projednala stížnost na výměnu vchodových dveří, kterou podala paní Th o-
masová Alena. Technické služby Hodkovice při výměně dveří postupovaly dle závazného 
stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče. 
Rada města považuje stížnost s ohledem na skutečnost, že je vlastníkem nemovitosti a na 
stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče, 
za neopodstatněnou.

-  Rada města schválila bezplatný odběr odpadu na sběrném místě Pelíkovická, vyprodukova-
ný při činnosti spolků města, a nastavení zpoplatnění kopírovacích služeb na MěÚ v Hod-
kovicích nad Mohelkou pro subjekty: Český zahrádkářský svaz – MO, SDH Hodkovice nad 
Mohelkou, SDH Jílové, SDH Záskalí, Český rybářský svaz - MO, Český svaz včelařů – MO, 
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic, Hodkovické amatérské divadlo, Rodinný klub Motýlek, 
Sokol Hodkovice, SK Hodkovice (oddíly nohejbal, volejbal, fl orbal, SPV, lyžaři a fotbal), Ho-
rolezci, Skautský oddíl Svišti ze skal, Klub vojáků v záloze Hodkovice a Myslivecké sdružení 
Boženice a to tak, že bezplatně budou poskytnuty kopírovací služby pro tyto organizace do 
100 stran A4 a 20 stran A3 za rok. Ostatní kopírovací  služby  budou  zpoplatněné  částkou 
2,- Kč/A4 a 4,- Kč/A3. Kopírovací služby budou poskytovány výhradně na MěÚ.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s uží-
váním městských bytů ke dni 31. 12. 2015. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 175.223,50 Kč.                        

-  Rada města schválila Zásady hospodaření s fondem FKSP na rok 2016 a Rozpočet fondu 
kulturních a sociálních potřeb na rok 2016 Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města projednala opravu zdi v ulici Liberecká, Hodkovice nad Mohelkou, která nava-
zuje na č.p. 49 a je využívána městem a spolky činnými ve městě. Město plní svůj závazek 
z usnesení rady města 160/12 a schválila fi nanční spoluúčast na opravě venkovní omítky ve 
výši 20000,-Kč za podmínky zachování plakátovací plochy a umístění vitrín minimálně po 
dobu sjednanou v dohodě o užívání zdi.

-  Rada města projednala návrh protipovodňového opatření v Dolánkách na řece Mohelce, kte-
rý předložil pan H., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města pověřuje starostku města 
jednáním v uvedené věci se státním podnikem Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, Hradec 
Králové, Rada města bere na vědomí hlášení o čerpání rozpočtu FKSP za rok 2015 Mateřské 
školy Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu 
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v ul. Podlesí č.p. 653 u paní R. 
(+ 1 osoba), u paní K. (+ 1 osoba), u paní K. (+ 1 osoba) a u manželů K. (+ 2 osoby).

-  Rada města neschválila Smlouvu o prodeji reklamní plochy na sociální vůz, kterou předlo-
žila společnost KOMPAKT spol. s r.o., Opletalova 683, Poděbrady, IČ: 49551027

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Městský úřad informuje

Informace z 1. zasedání rady města 6. 1. 2016
-  Rada města souhlasí s pořádáním sportovní akce Oblastní žebříčkový závod v orientačním 

běhu v prostoru městem spravovaných lesů a žádost o souhlas s využitím městských po-
zemků a objektů pro shromaždiště a zázemí sportovní akce dne 2. 4. 2016. Pořadatelem akce 
bude Slavia Liberec orienteering, z. s., Humpolecká 507/11, Liberec, IČ 22867449

-  Rada města schválila žádost Centra pro zdravotné postižené Libereckého kraje, o. p. s., se 
sídlem Zahradní 415/10, Liberec, IČ 26593980, o fi nanční příspěvek na provozování sociál-
ních služeb v Hodkovicích nad Mohelkou ve výši  4.280.- Kč 

-  Rada města schválila žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou paní 
Mgr. Kolomazníkové o vyjádření souhlasu města s přijetím fi nančního daru od společnosti 
MONROE CZECHIA s.r.o. ve výši 25.000,- Kč.

-  Rada města schválila žádost o souhlas a užitím znaku města pro vědecké účely – obrazová 
příloha vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky. Žádost podal pan H., bytem 
Brno.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s uží-
váním městských bytů k 30. 11. 2015. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 175.223,50 Kč.

- Rada města schválila přidělení bytu č. 4  v DPS p. K. bytem Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města schválila uzavřené nájemní smlouvy o nájmu hrobových míst na veřejném po-
hřebišti v Hodkovicích nad Mohelkou uzavřené v době od 1. 01. 2015 do 31. 12. 2015. 

-  Rada města neschválila zřízení depozitu hlíny smíšené s kameny a zbytky cihel u sklado-
vací haly TS Hodkovice. 

Informace ze 2. zasedání rady města 20. 1. 2016
-  Rada města projednala žádost o udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení, 

kterou podala obchodní fi rma Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1. 
Jedná se o rozšíření sítí LAN na poště Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1. 
Rada města souhlasí s provedením rozšíření datových sítí, které spočívá v přidání zásuvek 
pro platební terminály a rozšíření UTP kabelů k jednotlivým přepážkám. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o stávající síť, není potřeba odsouhlasení  stavebním úřadem.

-  Rada města schválila uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě v ul. 
Pražská č.p. 202 v Hodkovicích nad Mohelkou, na základě žádosti pana H., bytem Hodkovice 
nad Mohelkou.

-  Rada města schválila žádost o fi nanční příspěvek do fondu oprav domu na náměstí T. G. Ma-
saryka č.p. 213 za rok 2015 ve výši 6 000,- Kč a úhradu podílu města za Sdružené pojištění 
neziskových organizací ve výši 651,- Kč.

-  Rada města projednala žádost o zajištění plnění povinné školní docházky v základní škole 
zřizované Městem Hodkovice nad Mohelkou pro děti s trvalým pobytem v obci Jeřmanice. 
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V neděli 6. 3. 2016 od 15:00 hodin pořádáme
v kulturním domě

Moderovat a hrát bude Honza Nesvačil.

Připravujeme:

Soutěže a bohatou tombolu                          

dětskou diskotéku

odměnu všem dětem v maskách

Vstupné:

Masky dětské i dospělácké – zdarma

ostatní – 30 Kč

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tým RK Motýlek

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODKOVICE NAD MOHELKOU 

POŘÁDÁ 
V SOBOTU DNE 6. ÚNORA 2016 

 

 

 

 

 

 

všichni jste srdečně zváni 

REZERVACE p. Kuchta na tel: +420 602 569 262  

 

 

začátek 20:OO hod. v Hodkovickém 
KáDéčku 
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KINO – ÚNOR 2016
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 5. února v 19 hodin
EVEREST
Dobrodružný thriller v koprodukci Velká Británie, USA, Island rekapituluje 
jednu z  nejtragičtějších expedic. Otázku, zda se podaří zdolat horu, 
vystřídá otázka, zda přežijeme. Doporučeno od 12 let. Délka 121 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Pátek 12. února v 19 hodin
OPUŠTĚNÝ VESMÍR
Český fi lm zobrazující (ne)možnost lidského bytí po smrti jednak z hlediska 
vědy, jednak skrze osobní zážitky se smrtí, o  kterých ve fi lmu hovoří 
spisovatel Michal Viewegh, herec a režisér Jan Kačer a další známé osobnosti. 
Doporučeno od 12 let. Délka 80 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 19. února v 18 hodin
SNÍŽEK BÍLÝ KOŽÍŠEK
Snížek je gorilí sameček, který se narodil celý bílý. Ze všeho nejvíc touží být 
jako ostatní gorily a  pro své přání je rozhodnut udělat cokoli. Španělská 
animovaná rodinná komedie Délka 90 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 26. února v 19 hodin
JOHN WICK
John Wick je zabiják na odpočinku, který se vydává na cestu pomsty. Akční 
thriller USA, Čína, Kanada. Doporučeno od 12 let. Délka 101 minut. 
Vstupné 50 Kč.

PROSINEC 2015 – ÚNOR 2016 –  PŘEDSÁLÍ KINA
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A ENKAUSTIKA

Hanky Linkové a Markéty Škopanové

Fotografi e k fi lmu SNÍŽEK BÍLÝ KOŽÍŠEK. © Intersonic

ZAJÍMAVÉ TITULY V HODKOVICKÉM KINĚ
Dovolte nám upozornit na dva zajímavé tituly z programu Městského kina v Hodko-
vicích nad Mohelkou v tomto měsíci.

Prvním z nich je dobrodružné drama EVEREST (2015) v režii Baltasara Kormákura. 

Rekapituluje jednu z  nejtragičtějších expedic, při které majestátní masív poslal svým 
vyzyvatelům mrazivé varování. Píše se polovina devadesátých let a Himaláje se stávají 
oblíbenou turistickou destinací. Na osmitisícovky už nešplhají jen zkušení horolezci, ale 
táhnou se tam celá procesí dobrodruhů z celého světa. Horští vůdci Rob Hall (Jason Clar-
ke) a Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) přesto nic nepodceňují a do své expedice na nejvyšší 
bod naší Země berou jen lidi, kteří mají něco za sebou. Všichni jsou skvěle připravení 
a vybavení, splnění snů jejich klientů by nic nemělo stát v cestě. Stačí však drobná odchylka 
od plánu, náhlá změna počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám horu zdolat?" vystřídá 
otázka mnohem zásadnější. „Dokážeme přežít?"(CinemArt) 

UVEDEME v pátek 5. 2. 2016 v 19.00.

Další zajímavý titul je český dokument OPUŠTĚNÝ VESMÍR (2015). Co nás čeká po 
smrti, zůstává tajemstvím přesto, že urputně hledáme odpověď – ve víře, přesněji v nejrůz-
nějších náboženstvích a sektách, psychotronice, či jiných „vědách". Ale jak to je doopravdy? 
Má tato otázka smysl? Jsme opravdu odsouzeni k tomu, abychom nevěděli? Zkolabovala 
by lidská populace a civilizace, kdybychom měli jistotu, že život je jenom bezvýznamné in-
termezzo věčné existence? Spáchali bychom masovou sebevraždu, kdybychom měli jistotu, 
že po smrti je lépe, že tam začíná naše pravá cesta? Co je po životě?

Dokumentární fi lm Opuštěný vesmír je o smrti a umírání a o dvou (ne)možnostech po-
smrtné existence. V prvním pohledu se podíváme na současné poznatky vědy, které dnes 
nevylučují „zatím" nedefi novanou formu přetrvání lidské podstaty i po fyzické smrti. Ve 
druhém pak na osobní zážitky se smrtí, s tím jak se s koncem života a tím co pak bude, 
nebo nebude, vyrovnávají známé osobností uměleckého světa. Jeden z motivů fi lmu tvoří 
osobní svědectví těch co „přežili svou smrt" – spisovatele Michala Viewegha, herce a reži-
séra Jana Kačera  a dalších osobností.(CinemArt) 

UVEDEME v pátek 12. 2. 2016 v 19.00.
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Čambuzy poker club – sezóna 2016

Začátkem roku 2016 jsme zahájili již 5. sezónu Čambuzy poker ligy (ČPL). Jako každý 
rok nás nejdříve čekala valná hromada. Na ní pak padlo několik důležitých rozhodnutí.

Bylo zvoleno představenstvo Čambuzy po-
ker clubu (ČPC).

Předsedou se stal Tomáš Kraus, pokladní-
kem Vladislav Kos a členy Michal Kraus, Vlasta 
Ruckerová a Jaroslav Bretšnajdr.

Byly určeny hrací dny ČPL a to na kaž-
dý čtvrtek od 19 hodin v salónku Kulturního 
domu.

Odsouhlasili jsme i podmínky pro členy 
a hráče, kteří se chtějí aktivně či pasivně podí-
let na chodu clubu, ale zejména podmínky pro 
účast v 5.sezóně  Čambuzy  poker ligy, kde jsme 
zvýhodnili členy clubu, kteří mají zaplacené 
členské příspěvky ve výši 100,- Kč.

Dalším důležitým bodem jsou termíny tur-
najů. Zde padalo několik návrhů. Po delší dis-
kuzi byla stanovena pevná data turnajů a ta 
pak prezentována v termínovém kalendáři akcí 
Hodkovic. 

A  kdy se konají? 20. února, 9. dubna,  
18. června, 17. září a 5. listopadu.

Ostatní rozhodnutí na sezónu 2016 byla již 
technického rázu. Ať to bylo zakoupení dalšího 
stolu, zlepšení a zkvalitnění osvětlení v salón-
ku, stanovení časového konce hracího dne či 
podněty ke zkvalitnění a atraktivitě turnajů.

Závěrem bych chtěl pozvat každého, kdo by 
měl zájem o účast v naší Čambuzy poker lize 
a stát se součástí našeho spolku Čambuzy poker 
clubu, ať kontaktuje člena výboru či přijde ve 
čtvrtek do KáDéčka na poker.

Tomáš Kraus – předseda ČPC

Provoz vleku na Buříně
Při příznivých sněhových podmínkách bude v termínu jarních prázdnin 

v týdnu od 6. 2. 2016 do 14. 2. 2016 lyžařský areál na Buříně  
v denním provozu.

V sobotu 6. 2. 2016 proběhne karneval na lyžích.  
Začátek karnevalu bude ve 13:00 hod. Masky jezdí na vleku zdarma.

Sledujte informace o provozu vleku na http://www.burin.cz/  
a ve vývěsce u kotelny.

 za Lyžařský oddíl SK Hodkovice Pavel Pokorný
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Významné dny:
4. 2. Světový den boje proti rakovině
11. 2. Světový den nemocných
20. 2. Světový den sociální spravedlnosti
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
22. 2. Mezinárodní den skautek

Vyznané osobnosti:
3. 2. Jaroslav Havlíček, prozaik (120. výr. nar.)
21. 2. Svatopluk Čech, básník a prozaik (170. výr. nar.)
24. 2. Ludvík Aškenazy, prozaik a dramatik (95. výr. nar.)

Městská knihovna

Výpůjční doba
pondělí: 9 – 11, 12 – 17 hodin
středa:  9 – 11, 12 – 18 hodin
čtvrtek:  9 – 11, 12 – 15 hodin

Kontakt:
telefon: 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web:  www.hodkovicenm.knihovna.cz

K
al

en
dá

riu
m

Městská knihovna Hodkovice nad Mohelkou Vás zve k návštěvě v pondělí, ve středu 
a ve čtvrtek v půjčovních hodinách, které najdete na webu knihovny.

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

přístup k on-line katalogu  www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog

Můžete si hledat knihy z knihovního fondu knihovny a podle potřeby své výpůjč-
ky i prodlužovat prostřednictvím čtenářského konta. Víc informací získáte přímo 

v knihovně, kde se těšíme na Vaši návštěvu.

Pl
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BÍLÍ TYGŘI – TIPSPORT EXTRALIGA 2015/2016

Bílé Tygry čeká v únoru čtveřice domácích zápasů v Home 
Credit Areně. Přijďte podpořit liberecké šelmy o postup 
do Playoff .

7., 19., 23.,
28. 2.

VALENTÝNSKÉ BRUSLENÍ

90´S EXPLOSION

Oslavte svátek zamilovaných při Valentýnském bruslení na 
ledové ploše v Home Credit Areně. Vstup je pro příchozí páry 
zdarma.

Unikátní projekt 90‘s explosion poprvé v Liberci! Hudební 
návrat do zlaté éry se poprvé uskuteční v liberecké Home
 Credit Areně.

14. 2.
15.00 - 17.00

11. 3.
20.00

NIGHT OF WARRIORS IX

Home Credit Arena je již tradičním hostitelem galavečera 
bojových umění Night of Warriors. Již po podeváté se 
představí ti nejlepší válečníci z Liberce a Jablonce.

12. 3.
18.00

VIVALDIANNO – CITY OF MIRRORS

Liberecká aréna bude v pátek 6. května startovní čarou pro 
celou sérii světového turné VIVALDIANNO - WORLD TOUR 
2016 - CITY OF MIRRORS.

6. 5.
19.00

Jiný čas je možný dohodnout na výše uvedené adrese.

PONDĚLÍ ZAVŘENO.

Těšíme se na vaši návštěvu!

PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ 
každé úterý: 12.00 – 16.00

DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ 
sudý týden: RANNÍ
ÚT 8.00 – 12.00
ST – PÁ 8.00 – 15.00
SO dle objednání

lichý týden: ODPOLEDNÍ
ÚT dle objednání
ST – PÁ 12.00 – 19.00
SO dle objednání

KADEŘNICTVÍ TRENDY
Věra Plchová
telefon: 485 145 156
!nové číslo – mobil: 725 241 132!
Sametová 584 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 127 95 844
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Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 30

Papírnictví – Alena Th omasová 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 6

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 3

Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka čp. 216

Ovoce – Zelenina, J. Šilarová, náměstí T. G. Masaryka

Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice 

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

M + P stravování
Naše fi rma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy 

do fi rem, domů s pečovatelskou službou apod.

  Tuto službu zajišťujeme v současné době i pro dům s pečovatelskou službou a pro 
soukromé osoby v Hodkovicích nad Mohelkou.

  Obědy vaří Miloslav Marek a  Michaela Pešková, každý den se vaří polévka 
a zákazník má možnost výběru ze tří hlavních jídel. 

  Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.
  Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

 

Máte-li o naše služby zájem, informujte se 
na tel. čísle 485 147 088 nebo na adrese:

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub
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HOROLEZECTVÍ

V roce 1979 dostal R. Nosek devizový pří-
slib a odjel do Rakouska, do Alp. Tady se se-
známil s místním lezcem a spolu s ním zdolá-
vá severní stěnou vrchol Widspitze, tedy 3772 
m, což je výškový rekord místního horolezec-
kého oddílu.

V roce 1980 přicházejí další členové, P. Bo-
ček, P. Arlt, P. Hanus, L. Dostrašil, Knobloch, 
Košková, Trojan, Jelínek a další. 

Funkci předsedy horolezeckého oddílu po-
stupně vykonávali R. Nosek, Z. Košek, P. Ha-
nus, M. Dostrašil a Š. Laurin. 

Od roku 1980 oddíl vytváří nové prvový-
stupy, které začal vyhledávat a slézat R. No-
sek se členy oddílu, po roce 1982 ve vytváření 
prvovýstupů pokračuje P. Boček. V přilehlé 
oblasti Hodkovic n. M. tak vzniklo mnoho 
hodnotných výstupů i vysoké obtížnosti. Od 
roku 1980 do konce roku 2015 bylo přelezeno 
a osazeno 170 nových cest. Na nových cestách 
bylo umístěno 130 stěnových kruhů a 50 sla-
ňovacích kruhů. Na starých cestách bylo pře-
tlučeno 45 kruhů, které vyrobil a větší část 
i osadil Petr Boček s pomocí členů horolezec-
kého oddílu. 

11. srpna 1981 posouvá výškový rekord 
oddílu Petr Boček na 4807m výstupem na vr-
chol Mont Blancu francouzskou stranou.

Oddíl slézá skalní masívy nejen v oblasti 
Hodkovic, ale např. v Německu, Polabí, atd. 
Členové mají za sebou mnoho výstupů s ob-
tížností 8a až 9a.

Členové horolezeckého oddílu jezdívají 
vlakem na lezecká letní i zimní soustředění 
do Vysokých Tater. Zde se daří výstupy na 
Gerlachovský štít, ale dělají se i jiné výstupy.  
V roce 1982 došlo málem při zimním sestupu 

Horolezecký oddíl vznikl v Hodkovicích nad Mohelkou v roce 1977. Oddíl za-
ložil Rostislav Nosek, který se stal i  předsedou. Zakládajícími členy se stali 
Z. Košek, L. Hloušek, Svátek, M. Dostrašil a V. Dostrašilová.

z Gerlachu k tragedii, protože se rychle změ-
nilo počasí, začala vichřice 150 km v hodině 
a K. Pavlů  si skřípla v této chvíli nerv v koleně. 
Bylo nutné obejít masív hory a dostat se do do-
liny, což se podařilo.

Správcování a údržbu skal horolezecké 
oblasti Hodkovice od R. Noska převzal v roce 
1986 pan Petr Boček, který tuto činnost vyko-
nává dosud.

Rostislav Nosek se v roce 1987 stal členem 
vrcholové komise Jizersko-lužické oblasti. 

Po roce 1989 se horolezcům otvírají široké 
možnosti výstupů. Jezdí se do Dolomit, v ob-
lasti SELLA se daří výstup na SELLA RURM 
cestou bratrů  Messnerových s obtížností 
V–VI.  Jezdí se do Alp, ale i skalních oblastí 
jižní Itálie, Francie a Německa. Zájezdů bylo 
uskutečněno asi 220, lezci slézali lehčí i těžší 
cesty na věžích i útesech, spali pod širákem, 
pod mosty i v různých přístřeších. Bylo usku-
tečněno i několik desítek přelezů cest free-solo, 
tedy bez jištění lanem a to jak v tuzemsku, tak 
i v zahraničí. 

K těm nejtěžším výstupům, které uskuteč-
nili členové horolezeckého oddílu, jistě patří:
–  SUCHÉ SKÁLY, Klatkova věž, převislá hrana 

VIIIc, 1986 P. Boček
–  VYSOKÉ TATRY, Batizovské plotny a štít VI 

a Galfi ho kout V, 1984 P. Boček
–  FRANCIE, Marseille, Port Morgiol, Saint Mi-

chel, Klasika V, 1995 P. Boček, M. Dostrašil
–  LA POLKA VI, 1996 P. Boček
–  MONT BLANC, 1998, M. Dostrašil, P. Hanus, 

L. Dostrašil, R. Knobloch
–  DENT BLANCHE 4 357 m, 2012, Laurin, Tro-

jan, Jelínek
–  MONCH 4 107 m, 2014, Laurin, Havel
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–  GLOSGLOCKNER 3780 m, 2015, Laurin, Ha-
vel, Vojtěch

–  LOGINHORN 4 010 m, Trojan, Jelínek
–  WEISMIES 4 023 m, Trojan, Jelínek
–  BISHORN 4 133 m, Trojan, Jelínek

Každým rokem se pořádá nácvik záchra-
ny a cvičného zachytání pádů na trenažerech 
(vyrobili je členové oddílu) u jeskyně v Rau-
bířských skalách. Při cvičném zachytávání 
padajícího lezce nahrazuje 80 kg vážící pneu-
matika. Zařízení si půjčují i okolní horolezecké 
oddíly. Každý rok se koná i cvičení záchrany 
člověka společně se záchrannou službou a za 
účasti profesionálních hasičů.

Horolezci založili a každý rok pořádají 
běžecký závod na Záskalí – TRHOPLIC. Při 
dětském dnu zajišťují pro děti tzv. lanovku 
v Červeném lomu. Pořádají tzv. Poslední slaně-
ní a schůze. Postupně je zpracováván horole-
zecký průvodce, popisuje věže a oblasti výstu-
pů v oblasti Hodkovicka a zatím jsou popsány 
Raubířské stěny, Radoňovice, Kvočny Hodko-
vice a Bezděčín. 

S pomocí horolezců a hlavně p. Petra Bočka
Ing. Václav Zajíček

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Velikonoční lezení na Kvočnách

Petr Boček
Spolupráce horolezeckého oddílu  

se záchranným sborem na „Raubířákách“

Horolezci mají společnou klubovnu  
se skauty ve Skalním údolíAkce v únoru 2016

5. 2. Zápis do 1. třídy ZŠ

6. 2. Ples SDH Hodkovice

6. 2. Karneval na lyžích (za příznivých podmínek)

14. 2. HAD – Zimní pohádková sezóna – Pohádky z košíku – Zazděná paní

20. 2. Pocker turnaj – KD

21. 2. HAD – Zimní pohádková sezóna – Pohádky z košíku – Slůně

26. 2. MŠ Sluníčko – Karneval od 9.00

26. 2. Ples SDH Jílové – Na Hvězdě

28. 2. HAD – Zimní pohádková sezóna – Pohádky z košíku – Pampes a Šinka

Hledáme čtenáře roku 2016! 
           Ve spolupráci s  

 

 hledáme nejlepší čtenářskou třídu! 
Soutěžte o titul Čtenářů roku, a vyhrajte pro svoji 

třídu věcné ceny z nakladatelství Albatros  
a dva dny plné překvapení v Praze! 

 

Pozor, soutěžit můžete jen  do 28. 2. 2016 ! 
 

Udělejte si profil na Čtení pomáhá, 
kde kliknutím na odkaz potvrdíte účast v soutěži. 
Zapojte všechny spolužáky, čtěte spolu knihy, 
vyplňujte testy, a když bude právě vaše třída ta 
nejaktivnější, tedy s nejvyšším počtem správně 
vyplněných testů na žáka, výhra je vaše. 

Tentokrát bude konkurence 
opravdu tvrdá, protože 
soutěžíme napříč všemi 
kategoriemi. 
Vyhrát tak může jediná třída. 
Tak hurá do toho! 
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Štědrý den v MŠ
Dne 21.12.2015 jsme v mateřské škole Sluníčko měli předčasný Štědrý den. 

Ježíšek splnil téměř veškerá dětská přání a udělal všem velikou radost.


