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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
krásné skoro letní počasí nám dává další možnosti společenského vyžití, pro děti je v červnu 
připraveno mnoho aktivit! Nabízíme i malé ohlédnutí za Týdnem pro rodinu, který se letos opravdu 
vydařil.

Hezký měsíc červen, 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.

Bohumila Kleinerová

Marie Mazánková

Helena Najmanová

Miroslava Hájková

Ivanka Rindová

Irena Dědková

Naši jubilanti v červnu 2022
Václav Vytlačil

Hana Škodová

Vladimír Kalfeřt

Ladislav Kola

Werner Krebs

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, druhé se uskuteční v pondělí 20. 6. 2022 od 
15 hodin na radnici.
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Informace z rady a zastupitelstva města

Informace z 9. zasedání rady města 27. 4. 2022
––  Rada města ruší usnesení č. 68/22 ze dne 13. 04. 2022 v plném rozsahu a nahrazuje ho usnese-
ním č. 74/22.

––  Rada města schválila Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, 
platné pro školní rok 2022-2023, termín a čas zápisu je dne 11. 5. 2022 v době od 09:30 do 
15:30 hod. (pauza 11:30 - 12:00) a Směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy, předložené 
ředitelkou MŠ.

––  Rada města schválila Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, 
platné pro školní rok 2022-2023 pro zvláštní zápis, termín a čas zápisu je dne 9. 6. 2022 v době od 
10:00 do 11:30 hod. a Směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy, předložené ředitelkou MŠ. 

––  Rada města schválila navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva města ve 2. pololetí 
2022 stávajícího volebního období a předává věc do zastupitelstva města.

––  Rada města schválila přijetí daru ve výši 30.000,00 Kč od Ing. L. D., PhD., Liberec, na pomoc 
válečným uprchlíkům z Ukrajiny a krizové řízení města.

–– Rada města nesouhlasí se zapojením města do projektu „Sociální automobil“.

––  Rada města schválila Dodatek č. 7 k hospodářské smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 
31.01.1991, ve znění dodatků 1-6 se spol. Česká pošta a.s. se sídlem Politických vězňů 909/4, 
225 99 Praha 1.

––  Rada města přijala výpověď nájemní smlouvy č.j. 01/2009 uzavřené dne 07.01.2009 se spol. 
Česká pošta a.s. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99  Praha 1. Smlouva skončí uplynutím 
výpovědní doby, která činí šest měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po do-
ručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní doba tak uplyne dne 31.10.2022. 

––  Rada města souhlasí se žádostí o úpravu a využití cesty na pozemku p. č. 82 v k. ú. Záskalí 
podanou p. M. A. a T. B. s tím, že veškeré náklady s úpravou a využíváním cesty budou hrazeny 
žadateli, a to včetně zimní údržby cesty.

Informace ze 3. mimořádného zasedání rady města 4. 5. 2022
––  Rada města souhlasí s ukončením spolupráce, která vyplývá z uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 
4.2.2015, dohodou s Ing. arch. Tomášem Kodetem, IČ 74 60 64 76 na zhotovení Územního plánu 
Hodkovic nad Mohelkou a souhlasí s úhradou platby za aktuální fázi návrhu územního plánu 
pro veřejné projednání ve výši 41 250,00 Kč. 

Informace z 10. zasedání rady města 11. 5. 2022
––  Rada města schvalila žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 
IV-12-4019550/SOBS_VB/1. Předmětem smlouvy je závazek uzavření vlastní smlouvy o zřízení 
věcného břemene. Obsahem věcného břemene bude právo budoucí oprávněné umístit, provozo-
vat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v ma-
jetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 560/1 a p. č. 584 v k. ú. Hodkovice nad 
Mohelkou.  Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve 
výši 2.054,00 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.



5Kulturní kalendář 5

––  Rada města vzala na vědomí žádost o prodej pozemku p. č. 59 v k. ú. Záskalí. Žádost podala 
paní M. J., Záskalí. Rada města žádá sdělení důvodu koupě pozemku a poté se bude žádostí dále 
zabývat.

––  Rada města vzala na vědomí informaci spol. PRVNÍ HODKOVICKÁ a. s., Švermova 144/16, Libe-
rec X – Františkov o převzetí plynárenského zařízení STL (plynovod „za tratí“) + přípojky (57 ks) 
v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou městem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města vyčká na stano-
visko fy GasNet, s.r.o., poté se věcí bude opětovně zabývat. 

––  Rada města souhlasí se žádostí o úpravu a využití cesty na pozemku p. č. 82 v k. ú. Záskalí poda-
nou p. M. V. s tím, že veškeré náklady s úpravou a využíváním cesty budou hrazeny žadatelkou, 
a to včetně zimní údržby cesty.  

––  Rada města nesouhlasí s nabídkou spol. Telecom Infrastructure Partners Czech Republic 
s.r.o k umístění zařízení na mobilní sítě na komín kotelny, Mánesova, Hodkovice nad Mohelkou.  

––  Rada města vzala na vědomí Ceník služeb Technických služeb Hodkovice s platností od 
11.05.2022.

––  Rada města schválila Licenční smlouvu o užití fotografií pro zařazení do souboru „Fotobanka 
města Hodkovice nad Mohelkou“ s D. S., IČ: 05756600, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, za 
cenu 15.000,00 Kč vč. DPH.

–– Rada města schválila přidělení bytu č. 8 v DPS paní A.  B., trvalý pobyt Hodkovice nad Mohelkou.

––  Rada města schválila uhrazení podílu města na dani z nemovitosti za dům č. p 216 v Hodkovi-
cích nad Mohelkou za rok 2022 ve výši 498,- Kč. Žádost podal pan V. L. za Sdružení vlastníků 
tohoto domu, v němž vlastní město Hodkovice nad Mohelkou v přízemí nebytové prostory.

Informace z 1. mimořádného jednání zastupitelstva města 16. 5. 2022
––   Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. SoBS VB_ČEZd_0035_r01v01. Předmětem smlouvy je 
závazek uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Obsahem věcného břemene bude 
právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení 
VN, NN, sdělovací vedení, podpěrný bod a rozpojovací skříň. Stavbou bude dotčena nemovitost 
v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemky p. č. 2877 a p. č. 3184 v k. ú. Hodkovice 
nad Mohelkou, rozsah 801bm a 6 m2. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene 
se smluvně sjednává ve výši 40.640,00 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné 
ke dni uskutečnění platby.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Dne 4. 7. 2022 bude městský úřad

z technických důvodů pro veřejnost uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ
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V pátek 17. 6. 2022 od 10:00 hodin se uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní vítání občánků našeho města.

Přivítány budou tyto děti:
Václav Čaloun, Liliana Fialová, Karolína Hubová, Dominik Novotný

Slavnostní vítání občánků

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města  
Hodkovice nad Mohelkou  

se bude konat 15. 6. 2022 od 17.30 hodin

Předpokládané místo jednání: obřadní síň.

Těšíme se na Vaši účast

ZASEDáNÍ ZASTUPITELSTvA MĚSTA

středa 29. června | 18.00 
Městské divadlo 
Jablonec nad Nisou

na cestách
HUMORIÁDA

Více na humoriada.cz

 JOSEF DVOŘÁK | URŠULA KLUKOVÁ | TOMÁŠ TÖPFER 
PATRIK ROZEHNAL | PAVEL VÍTEK | JANA CHLÁDKOVÁ
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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

Kniha – Vladislav Kos, Papírnictví – Alena Thomasová
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

My účastníci setkání v rytířském sále hradu Frýdlant, děkujeme paní
starostce Markétě Khauerová a paní Nadě Burianové za krásné

odpoledne, které pro nás absolventy bylo připravené jako zakončení
našeho tříletého studia Virtuální univerzity třetího věku.

 

Celý program měl vysoce slavnostní ráz včetně vystoupení
významných hostů a hudební vložky. Pamětní listy nám osobně

předávala paní starostka s úsměvem a blahopřáním – pro nás to byl 
a stále je milý a nezapomenutelný zážitek.

 
 

Děkují ocenění absolventi VU3V z Hodkovic nad Mohelkou
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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.
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          Vstup na semináře je volný, není třeba se předem registrovat.       
           Další konzultace možné bez objednání v budově E krajského úřadu: U Jezu 525/4 Liberec 2, 
           Telefonicky na 485 226 579 nebo na e-mailové adrese kotliky@kraj-lbc.cz.  
           Webové stránky: https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace  

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE POŘÁDÁ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO 
ŽADATELE O 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Máte starý 

 

 

V Liberci 
6. 6. 2022 od 15 hodin 

Krajský úřad – vchod B 
U Jezu 642 

zastupitelský sál č. 326, 3. patro 

KOTEL? 

Dozvíte se: 
Základní informace k programu   Jaké jsou podporované zdroje vytápění 
Jak o dotaci požádat    Informace k realizaci projektu 
Jaké přílohy doložit     Informace k podání vyúčtování 
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Novinky v knihovně

Sousedky / Cass Greenová
Anotace: Melissa a Hester jsou léta sousedky. Už 
si však nejsou blízké jako dřív, a to chce Hester 
změnit. Ale pro ženu jako Melissa, která toho 
spoustu skrývá, může být takové přátelství velmi 
nebezpečné. Melissa se nechtěně do intrik své 
sousedky zaplete a neví, jak z toho ven. Ať se jí 

to líbí nebo ne, sdílí 
spolu mrazivé ta-
jemství, které jí nedá 
spát. 

Zbaví se Melissa své 
nechtěné přítelkyně? 
Zničí ji výčitky svědo-
mí nebo vše nakonec 
překoná? Pro fanouš-
ky Ruth Ware a Clare 
Mackintosh.

Matka, dcera, nebo já / Alana Kirková
Anotace: Alana Kirková je spisovatelka a noviná-
řka. Procestovala svět, pracovala pro charitativní 
organizace a sepisovala jejich příběhy. V roce 
2010 utrpěla její maminka ničivou mozkovou 
příhodu, pouhé čtyři dny poté, kdy přišlo na svět 
její třetí dítě. Tehdy se jí život rázem převrátil 
vzhůru nohama. Brzy nato začala psát blog o zá-
pasech ženy, která se ocitla uprostřed péče o oba 
konce svého života - o děti a rodiče. Sendvičo-
vá léta prožívá dodnes, našla už ale způsob, jak 
vzkvétat, ne jen přežívat. Narodila se a vyrůstala 
v Belfastu, dnes žije v Dublinu, kde pracuje jako 
poradkyně pro financování v neziskovém sekto-
ru, píše a vychovává tři dcery. Sendvičová léta 
je upřímný, inspirativní příběh o vztahu mezi 
matkou a dcerou a o tom, jak jedna žena - pro-
střednictvím péče o osobu, na kterou se nejvíc 
spoléhala - nakonec našla sebe samu.

Městská knihovna Hodkovice nad Mohelkou
Mánesova 560, 46342 Hodkovice nad Mohelkou

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

Městská knihovna Hodkovice n.  M. 

ZMĚNY VE VÝPŮJČNÍ DOBĚ:
8.6.     9-11 / 12-15

9.6.  zavřeno
23.6.  zavřeno
4.7. zavřeno
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Dostanete spousty typů pro letní grilování, typy na salát, zálivky a dipy. 

Bude pro vás připraveno několik pokrmů, které budete moci ochutnat. 

Kromě užitečných informací se dozvíte i pár receptů. 

Dorazit může kdokoliv, kdo miluje dobré jídlo a letní grilovačky😊😊 

…Rada od Dáši, zdraví přináší… 
Obchod a poradna zdravé výživy a naturopatie Violka 

Jičínská 229, Sobotka 

Rezervace míst u Pavly Krausové tel.: 733 167 934 
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Kdo z nás by je neznal, a na vlastní kůži se s nimi alespoň jednou za život nesetkal! 
Ano, řeč je o vosách a sršních, výstražně zbarveném černožlutém hmyzu, který nás děsí 
především svým žihadlem.

Vosy dorůstají do velikosti 1,5 až 1,9 cm jsou vel-
mi otravné a bývají útočné. Sršeň je ve srovnání 
s vosou pořádný obr – může mít i 3,5 cm a její 
bzučení jen tak nepřeslechnete. Na rozdíl od 
své menší příbuzné není nijak zvlášť agresivní, 
málokdy by vás bezdůvodně napadla. V létě se 
velmi často stávají nezvanými obyvateli našich 
zahrad a návštěvníky našich domácností. Velmi 
rády se zabydlují v „papírových hnízdech“ pod 
střechou, ve starých kůlnách, na půdách. Často 
si své hnízdo přilepí klidně i k vaší terase. Usídlu-
jí se i v dutinách stromů, pařezech nebo v zemi. 
Nejčastěji útočí, pokud budou mít pocit, že jejich 
hnízdo jakkoli ohrožujete. Ještě, než se rozhod-
nete zlikvidovat každého příslušníka vosího či 
sršního národa, který se objeví na vaší zahradě 
či v domácnosti, pamatujte, že oba druhy hmyzu 
patří k těm užitečným, jež mají v přírodě důležité 
místo.

Pro případ, že nechcete likvidovat hnízdo, ale 
pouze se chránit před nezvanými návštěvníky, 
používejte zejména profesionální přípravky ur-
čené k odpuzování tohoto hmyzu. Odpuzujícími 
přípravky jsou repelenty, lapače a pasti, ale i na-
příklad makety vosího hnízda. Často využívané 
jsou i „babské rady“, např. natření rámů dveří 
a oken octem, zapálení aromalampy či svíčky 
s citrusovou vůní, vyrobení jednoduché pasti na 
vosy s pomocí lahve od piva, kde necháte část 
tohoto nápoje.

A jak postupovat, rozhodnete-li se pro likvidaci 
hnízda?

 y  Povolejte specializovanou firmu zabývající 
se dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací, která 
zajistí odbornou likvidaci hnízda.

Nebezpečná návštěva: Jak se zbavit vos a sršní!

 y  V případě, že hnízdo ohrožuje veřejný prostor, 
volejte hasičský záchranný sbor na telefonní 
lince 150 nebo 112.

V případě, že se rozhodnete hnízdo zlikvidovat 
sami, uvědomte si, že se jedná o poměrně nebez-
pečnou činnost. Dodržujte následná doporučení:

 y  Likvidaci hnízda realizujte nejlépe velmi brzy 
ráno nebo pozdě večer, kdy není hmyz výraz-
ně aktivní. 

 y Pracujte rychle, abyste nedali vosám a sršním 
čas na vás zaútočit. 

 y  Vždy mějte připravenou „únikovou cestu“.

 y  Buďte oblečení od hlavy až k patě, ideálně 
v pevných, neprodyšných a silných materiá-
lech, nezapomeňte chránit také obličej a oči.

 y  Používejte pouze specializované přípravky, 
které jsou přímo určené pro likvidaci hnízd, 
vždy si pečlivě nastudujte návod a postupujte 
v souladu s ním. 

 y  Nechcete-li vosy či sršně zabíjet, můžete volně 
visící hnízdo (např. na větvi či trámu) odříz-
nout a uzavřít do pytle či krabice. Následně jej 
odvezte na odlehlé místo mimo civilizaci, kde 
hnízdo zanechte.

 y  V případě, že vás poštípe více vos nebo sršní 
nebo vás štípnou do rizikového místa (např. 
krk, dutina ústní), vyhledejte rychlou lékař-
skou pomoc. 

Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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UZAVÍRKA SILNICE 
 JÍLOVÉ

30.5. - 31.7.2022 
Z důvodu rekonstrukce vodovodu

a výstavby kanalizace bude v
uvedeném termínu proveden
překop hlavní silnice v Jílovém.
Prosíme dodržujte dopravní
značení a dbejte opatrnosti.

Děkujeme za pochopení.
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Čekáte miminko? Plánujete miminko?   Zajímáte se o toto téma? 

Pojďme si společně posedět, sdílet své radosti ale i strasti, které těhotenství 
a porod přináší. Dozvíte se, jak se na něj alespoň trochu připravit a můžeme 

probrat cokoliv dalšího, co bude potřeba nebo co vás bude zajímat. 

 
v prostorách RK Motýlek Hodkovice nad Mohelkou 

 

 

 

 

Na co se můžete těšit? 
Těhotenství 

„povinné kontroly“ seznámení se s rolí matky příprava na šestinedělí a kojení běžné obtíže 
v těhotenství podvazování bříška v těhotenství a po porodu a spoustu dalšího… 

Porod 
výběr porodnice, duly, porodní asistentky porodní plán fáze porodu práva rodičky kontakt,,skin to 

skin“ samopřisátí novorozence instrumentální porod a císařský řez medikace u porodu… 

Těší se na Vás dula Barbora Živcová…. Protože porodem to nekončí, ale začíná :-D  

Vstupné dobrovolné 
Rezervace míst na tel. čísle 733 167 934 
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Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou 
Vás zve na akci 

 

SK DĚTEM 
POHÁDKOVÝ LES 

Oddíl Hokoje 

Vstup do Pohádkového lesa 14:00 - 15:00 

Sportovní disciplíny v areálu kluziště 

Areál kluziště otevřen 14:00 - 18:00 

Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné 
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Pořadatel závodu: Viking Starý Harcov –www.behnajested.cz
Termín a čas konání: 12. 6. 2022, neděle, 11:00 hodin
Místo konání: Hodkovice nad Mohelkou, Kozí brada, souřadnice: 50.6751078N, 15.0850500E
Kategorie: kategorie ročník trať

1 Dorostenci a mladší 17 let a mladší 2005 a mladší krátká (start Rašovka)
2 Junioři 19 let a mladší 2003 a 2004 dlouhá (start Hodkovice)
3 Muži A 20 – 39 let 2002 – 1983 dlouhá (start Hodkovice)
4 Muži B 40 – 49 let 1982 – 1973 dlouhá (start Hodkovice)
5 Muži C 50 – 59 let 1972 – 1963 dlouhá (start Hodkovice)
6 Muži D 60 – 69 let 1962 – 1953 krátká (start Rašovka)
7 Muži E 70 let a starší 1952 a starší krátká (start Rašovka)
8 Dorostenky a mladší 17 let a mladší 2005 a mladší krátká (start Rašovka)
9 Juniorky 19 let a mladší 2003 a 2004 krátká (start Rašovka)
10 Ženy A 20 - 34 let 2002 – 1988 dlouhá (start Hodkovice)
11 Ženy B 35 - 44 let 1987 – 1978 dlouhá (start Hodkovice)
12 Ženy C 45 - 54 let 1977 – 1968 dlouhá (start Hodkovice)
13 Ženy D 55- 64 let 1967 – 1958 krátká (start Rašovka)
14 Ženy E 65 let a starší 1957 a starší krátká (start Rašovka)

Přihlášky: v den závodu 12. 6. 2022, 9:00–10:30 hodin, web: behnajested.cz
Startovné: 150,– Kč při přihlášení předem přes internet, na místě 200,– Kč. Pro prvních 60 přihlášených přes internet 

součástí startovného drobný praktický sportovní předmět
Prezentace: 9:00–10:30 v kanceláři závodu
Kancelář závodu: Hodkovice nad Mohelkou, Kozí brada
Start závodu: 11:00 hodin, Hodkovice nad Mohelkou, Kozí brada, hromadný start pro všechny kategorie s výjimkou 2. startu

11:40 hodin (bude upřesněno), Rašovka (5. km hlavního závodu) pro kategorie 1, 6, 7, 8,  9, 13, 14
Cíl závodu: Ještědka (925 m n. m.)
Trať závodu: délka 11,7 km, celkové převýšení nahoru 728 m, dolu 167 m

silnice 10%, lesní a polní cesty 90%
na trati jsou dva seběhy: 
cca 600 m, prudký, přehledný, travnatý
cca 300 m, mírný, částečně kamenitý s kořeny

Upozornění: závod se koná z plného silničního provozu, tzn. závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu
Značení tratě: standartní značení (směrovky, mouka, foliová páska, kilometráž) 
Popis tratě: Hodkovice n/Moh. Kozí brada – po Zelené TZ přes obec Ždárek ke kapličce pod Javorníkem – zde doleva

po neznačené polní cestě po hřebenu přes lesík – seběh do sedla mezi Javorníkem a Rašovkou – napojení
na horskou asfaltku až na Rašovku – (ZDE START KRATŠÍ VERZE ZÁVODU) přeběhnout silnici – a po Modré TZ
po loukách k hostinci u Šámalů – stále po Modré TZ po hřebeni až na Pláně – po Červené TZ na Ještědku (detail
popisu pod Černým Vrchem: nikoli přes kameny po Červené TZ, ale oběhnout po lesní cestě po serpentině) –
Ještědka (cíl závodu).

Zavazadla: převoz do cíle zajištěn po startu, z cíle do místa startu 1× BUS
Jiné: ze startu v Hodkovicích nad Moh. je zajištěn odjezd bus na místo 2. startu na Rašovce po odstartování hlavního závodu,

z cíle do místa startu 1× BUS, v případě potřeby bude vypraven další BUS
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po zveřejnění předběžných výsledků s vkladem 200,– Kč. V případě

zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele
Ceny: věcné obdrží první tři závodníci v každé kategorii v celkové hodnotě cca 20.000 Kč, finanční: dle finančních možností

pořadatele
Občerstvení: zajištěno pro každého závodníka na Pláních pod Ještědem a v cíli na Ještědce 
Ubytování: Hotel arcivévoda Štěpán 606 277 816, Penzion pod kinem 485 145 379, 731 281 758,

Restaurace Ideál 482 181 433, Dagmar Erbenová 485 145 337, Miluška Holanová 485 145 671
Lékařská prohlídka: podáním přihlášky, závodník prohlašuje zdravotní způsobilost pro závod
Hlav. činovníci závodu: ředitel: Roman Koucký

hlavní rozhodčí: Roman Koucký
velitel tratě a kontrol: Roman Koucký
hlasatel závodu: Zdeněk Zoubek

Různé: všichni závodníci, činovníci a diváci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí, za ztrátu osobních věcí pořadatel
neručí,.

Informace: Roman Koucký: 602 265 857 roman.koucky@fiammcomponents.com  
Zdeněk Zoubek: 724 689 168 zdenek.zoubek@email.cz

C M Y K

PROPOZICE-0422.qxp_Sestava 1  29.04.22  11:54  Stránka 2

Sponzoři závodu:

C M Y K

Jula Petr Lisičan (1962–2012)

– dlouholetý reprezentant Československa v běhu na
lyžích, také vynikající krosový běžec a především běžec
do vrchu (např. Jilemnice–Žalý, Vrchlabí–Strážné). 
Jako běžec na lyžích účastník MS v Seefeldu 1985
(15. místo na 50 km volně), Oberstdorfu (1987), Lahti
(1989) a ZOH v Calgary (1988).
Později i velmi ceněný servisák pro běžce na lyžích
a úspěšný dovozce kvalitního lyžařského
a cyklistického vybavení.

PROPOZICE-0422.qxp_Sestava 1  29.04.22  11:54  Stránka 1
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…Cesta za pokladem… 

 

S sebou dobrou náladu a chuť soutěžit 
VSTUPNÉ: 80,- 

Občerstvení zajištěno 
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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: 26. 6. 2022 – 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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TŘI TYGŘI vE FLMU: JACKPOT
Komedie, Česko, 110 minut

Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou cestu za neče-
kanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a stráž-
ce Teritoria Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník 
a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán měst-
ské policie Robert (Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný herec 
oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se z nich 
přátelé, nebo rivalové? 

Všechna videa skupiny Tři tygři mají na YouTube přes 
80 000 000 zhlédnutí. Jejich humor je opravdu specifický, film 
však pobaví i diváky, kteří Tři Tygry neznají z internetu ani 
z divadla. „Bude se líbit všem, kdo se chce v kině zkrátka poba-
vit. Těm, komu se líbí Louis de Funés nebo filmy jako Šimon 
a Matouš. Diváci se mohou těšit i na několik nečekaných tváří 
v cameo rolích – Iva Janžurová, Jiří Štěpnička, Tomáš Mag-
nusek, Honza Dědek, Milan Baroš, FattyPillow či Miroslav 
Kalousek. (Bonton) 

Přístupno od 12 let. Uvedeme v našem kině v pátek 3. června v 19.00 hodin.

ZNáMÍ NEZNáMÍ
Komedie, Česko, 95 minut

Známí neznámí je hořkosladká komedie o partě českých a slo-
venských přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavi-
li příchod Nového roku. Znají se už dlouho, a tak se zrodil 
zdánlivě nevinný nápad: dát všechny mobilní telefony na stůl 
a nahlas sdílet každou doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí hovor. Kolik 
toho o sobě nesmíme vědět, abychom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči…? Komedie 
Známí neznámí je adaptací světoznámé předlohy Naprostí cizinci režiséra Paola Genovesy, což je 
film, podle nějž vznikl největší počet lokálních remaků v historii kinematografie. Díky tomu je 
i zapsán v Guinessově knize rekordů. (CinemArt) 

Doporučeno od 12 let. Uvedeme v našem kině v pátek 10. června v 19.00 hodin.

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT



KINO – ČERvEN 2022 
HODKOvICE NAD MOHELKOU

Pátek 3. června v 19.00 hodin

TŘI TYGŘI vE FILMU: JACKPOT
Specifická komediální skupina Tři tygři si podmanila YouTube    a teď vyrážejí do 

kin s prvním opravdickým filmem a Jackpotem. Zběsilá akční komedie nabídne 

charakteristický humor, ale také akci, bojové scény, napětí nebo lásku. Česko. 

Přístupno od l2 let. Délka 110 minut. Vstupné 120 Kč.

Pátek 10. června v 19.00 hodin

ZNáMÍ NEZNáMÍ
Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. 

Stačí, když se během jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet všechny 

zprávy a hovory ze svých mobilů.  Komedie Česko/Slovensko. Přístupno od l2 let. 

Délka 95 minut. Vstupné 120 Kč.

Pátek 17. června v 18.00 hodin

UŠáK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl 

kuře a  napůl zajíc. I  přes své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi 

ostatní a  mít kamarády. Animovaní komedie Francie/Belgie. Délka 95 minut.  

Vstupné 100 Kč.

Pátek 24. června v 18.00 hodin

PŘÍŠERáKOvI 2
Wishbonovi mají jedinou možnost, jak zkusit zachránit své přátele. Musí se 

znovu proměnit v Příšerákovi. Jako mumie, vlkodlak, upírka a Frankensteinovo 

monstrum se přes tropické pláže i  zasněžené hory vydávají po stopách Mily 

a  jejích zajatců… Animovaná dobrodružná komedie Německo/Velká Británie. 

Délka 103 minut. Vstupné 100 Kč.



24 Kulturní kalendář

Již pět let stojí vedle sousoší Tří svatých smutná ruina vyhořelého domku. V těchto dnech se blíží 
jeho definitivní konec. Pojďme se podívat na jeho minulost, která je dalším ze střípků historie 
našeho městečka.

Historie domu čp. 31 v Liberecké ulici

Kdybychom se do této části města podívali 
v roce 1750, jistě bychom místo ulice viděli 
prašnou cestu vedoucí po vrstevnici svahu do 
města. Na vršku nedaleko křižovatky zrovna 
kameníci staví mohutné dílo. Stejné už je v Českém 
Dubu a Osečné. Ohromující barokní sousoší, pod 
kterým zdejší obyvatelé i projíždějící formani 
padnou na kolena a ve zbožném úžasu zaklánějí 
hlavu. Na místě domu čp. 31, ale i spousty dalších, 
je zatím travnatá stráň.

Ještě o půl století později Hodkovice, spíše 
než město, připomínají honosnější vesnici. Malé 
dřevěné chalupy a jen několik kamenných domů, 
které reprezentují bohatší měšťany. U jednoho 
z nich večer po Velikonocích 1806 vypukl požár. 
Za oběť mu padlo téměř celé město. Podle seznamu 
vyhořelých domů končí v Liberecké ulici zástavba 
nedalekým číslem 34 a také již stojí domy na 
protější straně ulice. Domek čp. 31 tou dobou stále 
neexistuje.

Postaven byl pravděpodobně až během dalších 
tří let. Obyvatelé Hodkovic sice při požáru přišli 
téměř o všechno, ale tím více se snažili opatřit 
novou střechu nad hlavou. Problém byl i v tom, 
že řemeslníci přišli o své nástroje, takže nemohli 
pracovat, dokud si nepůjčili nebo nekoupili nové, 
a zároveň jim místní zákazníci neměli čím 
zaplatit. Dům čp. 31 byl nově založen Jakubem 
Plannerem, mistrem krejčovským, který toho ke 
svému povolání moc nepotřeboval. V době požáru 
mu patřil dům čp. 104 (na místě dnešní požární 
stanice), ale nejspíše jej později prodal a za získané 
peníze si pořídil nový, i když na méně výhodném 
místě.

Mimochodem, jeho příjmení nám připomíná 
jiný příběh. Zakladatel Křížové cesty na Vrchovinu 
se jmenoval Franz Ignác Planner. Hodkovický 
měšťan, který kvůli bezdětnému manželství 
věnoval svůj majetek na tuto bohulibou stavbu. 
Zemřel krátce po postavení prvních kapliček, 
v roce 1818 v domě čp. 128. I když Jakub 
a Franz byli vrstevníci, jejich příbuznost se však 
nepodařilo prokázat. Navíc v Hodkovicích bylo 
tou dobou nejméně pět dalších rodin stejného 
příjmení.

Číslo popisné na dveřním portálu 
(foto: Martina Pelantová)

Dům čp. 31 v Liberecké ulici na mapě v roce 
1843 (výřez z mapy císařských povinných otisků 

stabilního katastru – zdroj: Geoportál ČÚZK, ÚAZK, 
B2_a_6C_1930-1_3)
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Domek čp. 31 byl postaven z nespalného 
materiálu, což je na mapě stabilního katastru 
vyznačeno růžovou barvou. Od té doby dům 
prošel několika přestavbami či dostavbami a je 
znát, že obsahuje různé typy materiálů. Od 
pevných pískovcových bloků, přes cihly, až po 
směs drobných kamenů nasbíraných v okolí. 
Stavitel musel odtěžit velký kus kopce, což je 
vidět při porovnání s okolím, a vzniklé terasy 
musel zpevnit dalšími zdmi. Dům byl bez dalších 
pozemků, i když na mapě je hned za ním vidět 
dlouhý lán směrem k Vrchovině. Ale spíše byl 
právě od něj oddělen pozemek pro dům.

Sedm měsíců po požáru se Jakubově 
manželce Kláře narodil syn Augustin Jakub. 
Také se stal krejčím a převzal dům čp. 31. V roce 
1835 se oženil s Teresií Knoblochovou, dcerou 
tkalcovského mistra. Jejich dcera Barbora se 
v roce 1877 vdala za Josefa Blaschke (někdy psaný 
jako Blaschka), továrního dělníka a syna krejčího 
z Vesce u Liberce. Nedejte se svést k doměnce 
o příbuznosti s rodem zdejších továrníků, bylo to 
tehdy hojně rozšířené příjmení.

Při sčítání obyvatel v roce 1890 je Josef 
zapsán jako tovární dělník a podomní obchodník 
s potravinami. V domě bydlela manželka Barbora 
a tři děti: Marie, Josef a Anton. Podle poznámky 
chovali jednu krávu, což by naznačovalo, že 
hospodářská část doplňující půdorys na písmeno 
„L“ byla k zadní části domu přistavěna právě 
během půlstoletí od vzniku stabilního katastru.

V roce 1900 byla Barbora zapsána jako 
obchodnice s máslem. Místo krávy chovali kobylu, 
takže je možné, že objížděli okolní hospodářství, 
vykupovali mléko a doma vyráběli máslo, které 
pak prodávali.

Mezitím se měnilo i okolí domu. V roce 1888 si 
kolářský mistr Josef Marek postavil dům čp. 417. 
Ve dvoře si zřídil dílnu s cirkulárkou, kruhovou 
a pásovou pilou – vše na parní pohon a proto zde 
stál vysoký komín. V roce 1895 zcela vyhořelo 
osm domů v rozsahu od dnešního „Komunálu“ 
až k tomuto domu čp. 417. Požár způsobili dva 
šestiletí hoši, kteří si udělali ohníček ve stodole. 
Zbytek dokonalo sucho a silný vítr. Větším 
škodám zabránili hodkovičtí hasiči a dostatek 
vody z městského vodovodu. Zničené domy byly 
malé, podobně jako jsou ještě na protější straně, 
ale při obnově již byly postaveny velké městské 
domy. Nový dům byl v roce 1900 postaven též 
na místě čp. 16 a tehdy vznikla první fotografie 
zachycující dům čp. 31.

V roce 1901 byl v Liberecké ulici (tehdy 
Reichenbergerstrasse) postaven odpadní kanál 
od náměstí až k domu čp. 16. Celou trasu musel 
být vylámán ve skále, což provedli italští dělníci. 
V následujícím roce byl vydlážděn průtah městem 
a majitelé domů museli založit u svých domů 
chodníky. Tehdy koupil stavitel Heinrich Schäfer 
dům čp. 32. Polozbořený domek dal odstranit a na 
jeho místě postavil zdobený patrový dům. V roce 
1911 byla rozšířena a prohloubena cesta vedle 
sousoší Tří svatých (dnešní ul. J.A. Komenského).

Od roku 1921 žili v domě čp. 31 Emil Weiss 
a jeho manželka Marie, dcera Josefa a Barbory 
Blaschke. I nadále obchodovali s máslem 
a mléčnými výrobky. V roce 1946 byli jako 
němečtí obyvatelé odsunuti. Marii bylo 68 let 
a Emilovi 62. Zatímco některé domy okamžitě 
převzali noví majitelé, tento dům zůstal nějaký 
čas neobsazen.

Další osudy domu patří do nové doby 
a podléhají ochraně osobních údajů. Nicméně je 
známo, že v roce 1984 se z trvale obývaného domu 

Dům těsně po požáru v roce 2017 
(foto: Martina Pelantová)

Stavba domu čp. 16 v Liberecké ulici v roce 1900 
(výřez z fotografie z knihy  

Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou)
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Vážení přátelé Hodkovic, v tomto článku vidíte, že životní příběhy majitelů domu se zredukovaly 
do několika životních dat, zaznamenaných v matričních knihách. A přitom to byly desítky let, 
poctivě prožitých a jistě zajímavých. 

Nebuďte jako oni – zaznamenávejte své vzpomínky a historii svého okolí. Aby však Vaše poznámky 
neskončily v  popelnici nebo v  kamnech, nezapomeňte je včas předat do archivů, muzeí nebo 
spolkům zabývajícím se historií.

Děkujeme za Vaši pomoc.

stal rekreační objekt a namísto čísla popisného 31 
byl označen evidenčním číslem 16. Kolem roku 
2008 byl dům opraven a tehdy se změnil jeho 
vzhled.

Poslední kapitola domu se začala psát v pátek 
17. března 2017. Ve čtyři hodiny ráno dům vyhořel. 
Hodkovice vzbudila požární siréna a praskání 
hořícího dřeva, když plameny šlehaly ze střechy. 
Byl to po dlouhé době požár přímo ve městě 
a likvidovali jej dobrovolní hasiči z Hodkovic nad 
Mohelkou a Českého Dubu a profesionální hasiči 

z Liberce. Vyšetřování zjistilo, že příčinou bylo 
cizí zavinění.

Vloni Město Hodkovice nad Mohelkou 
schválilo koupi pozemku včetně stavby ev. č. 16. 
V plánu je zbourat zbytky domu, plochu zarovnat 
a upravit na parčík, který bude vhodně doplňovat 
krásné sousoší.

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

E-mail: rodaci@pratele-hodkovic.cz

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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Květen v Mateřské škole

 y Navštívil nás sokolník Milan Straka, přijelo divadlo Koloběžka, promítání oceánu 3D 
i fotograf.

 y Měli jsme vystoupení na náměstí Hodkovic ku příležitosti Týdne pro rodinu.

 y Navštíví nás včelař Přemek Burian, přijedou záchranáři.

 y Měli jsme celý týden projekt Motýlí louku, kde jsme sledovali vývoj motýla Babočky bodlákové 
od housenky, přes kuklu až po vypouštění vyvinutého motýla.

 y Všechny akce viz. fotografie.

Sokolník Milan Straka

Sokolník Milan Straka

Kukla Babočky bodlákové

Kukla Babočky bodlákové Vypouštění Babočky bodlakové
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Květen v Mateřské škole

Setkání se včelařem

OHLÉDNUTÍ ZA TÝDNEM PRO RODINU

Krtečci Ježci

Žabky

Myšky


