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Vážení čtenáři,
v červnovém čísle jsme pro vás připravili leh-
ké ohlédnutí za úspěšnými akcemi, které se 
u nás ve městě konaly. Najdete zde tradičně 
informace z rady a zastupitelstva, ale také už 
pozvánky na letní akce. 

V redakci nás čeká příprava letního dvojčísla 
a pokud byste měli nápad, co bychom pro vás 
měli uveřejnit za informace, budeme rádi za 
vaši aktivitu. Případné názory a nápady prosím 
zasílejte na adresu redakce@hodkovicenm.cz 
nebo osobně na podatelnu městského úřadu 
do 18. 6. 2016.

S přáním slunečného června
za kolektiv redakční rady

Naďa Burianová

 Jubilanti  
v červnu 2016

Vilém Odcházel
Miroslava Jágrová

Vědunka Faistauerová
Vlasta Staňková

Hanička Voláková
Hana Novotná

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

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

Dětský den

Hokejový oddíl, MONROE,  
Horolezecký oddíl

 pořádají

v sobotu 11. 6. 2016

Na kluzišti
areál otevřen  

od 13.00 hodin

Pohádkový les: start 13.30 – 15.30
Soutěže pro děti
Slaňování v lomu
Atrakce pro děti
Sladké odměny

Městská knihovna Hodkovice nad Mohelkou Vás zve k návštěvě v pondělí, ve středu a ve čtvrtek v půj-
čovních 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 výpůjčky i prodlužovat pro-
střednictvím čtenářského konta. Víc informací získáte přímo v knihovně, kde se těšíme na Vaši návštěvu.
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-  Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené pů-
sobnosti na úseku agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Měs-
tem Hodkovice nad Mohelkou a Statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 
460 59 Liberec 1.

Informace z 9. zasedání rady města 27. 4. 2016
-  Rada města projednala žádost o vyřešení vstupu na pozemky p.č. 72, 73, 74 v k.ú. Radoňovice 

změnou druhu pozemku p.č. 64 (ostatní plocha) o výměře 482 m2 v k.ú. Radoňovice, jehož ma-
jitelem je Město Hodkovice nad Mohelkou. Žádost předložil pan H., bytem Hodkovice nad Mo-
helkou. Rada města pověřuje silniční správní úřad provedení změny využití pozemku z ostatní 
plochy na účelovou komunikaci. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o výměnou oken v bytě č. 26 v domě v Podlesí č.p. 622. Žádost 
podala paní S., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města schválila roční účetní závěrku, rozvahu, výkaz zisků a ztráty, přílohu příspěvkové 
organizace sestavenou k 31. 12. 2015 pro rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Hod-
kovice nad Mohelkou k 31. 12. 2015, a to bez výhrad.

-  Rada města schválila přidělení bytu č. 28 v DPS  paní R. bytem, Rokytnice nad Jizerou.

-  Rada města souhlasí s objízdnou trasou dle žádosti Sdružení českého autosportu se sídlem Vráž-
ská 1498, 15300 Praha 5, IČ 72035935 podanou jeho předsedou panem Eduardem Paterou o vy-
jádření k úplné krátkodobé uzavírce silnice č. III/2784 a k náhradní objízdné trase – Křižany, 
Osečná, Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Dlouhý Most, Liberec a opačně, a to ve dnech  
20. a 21.08.2016 v době od 8.00 do 17.00 hod za účelem konání IX. ročníku závodů automobilů 
do vrchu v rámci seriálu České mistrovství ZAV – Ještěd 2016. 

-  Rada města nesouhlasí s žádostí o uzavření pachtovní smlouvy, kterou předložila společ-
nost NISA – UNION s.r.o., Jílové 20, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 25018086. Předmě-
tem  smlouvy je  přenechání pozemků p.č. 98( ostatní plocha) o výměře 4863 m2 v k.ú. Jílové,  
p. č. 2771 (zahrada) o výměře 2443 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou a p.č. 2772 (zahrada) 
o výměře 2250 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města souhlasí se záměrem pořízení šplhací sestavy s dopadovou plochou a vahadlové 
houpačky na dětské hřiště na hořením sídlišti. Pořizovací cena 75.000 Kč vč. DPH

-  Rada města projednala žádost o upozornění občanů vedoucím k zamezení navážení odpadu na 
břeh řeky Mohelky, kterou podal pan F.. Rada města pověřuje samostatného referenta odděle-
ní životního prostředí a památek informováním občanů prostřednictvím kulturního kalendáře 
a webu o rizicích nezodpovědného chování k životnímu prostředí.

-  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření nájemní smlouvy o pronájmu prostor ordinace prak-
tického lékaře pro děti a dorost ve zdravotním středisku Liberecká 19, Hodkovice nad Mohelkou, 
kterou podala MUDr. Žofia Hanzely, Pod Rušičkou 1603, 463 11 Liberec 30, IČ 04950216.

Informace z 10. zasedání rady města 27. 4. 2016
-  Rada města v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou spol. s r.o. 

schválila výsledky hospodaření TH za rok 2015, schválila účetní závěrku za rok 2015, schválila 
zaúčtování ztráty po zdanění za rok 2015 proti nerozdělenému zisku minulých let, schválila vypla-
cení roční odměny pro vedoucího kotelny a jeho roční prémiové ukazatele pro rok 2016.

Pokračování na straně 6

Městský úřad informuje

Informace ze 3. zasedání zastupitelstva města 20. 4. 2016
-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2016. Příjmy v rozpočtové změně jsou 

1.112.500,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 1.435.415,00 Kč  a změna financování v roz-
počtové změně je 322.915,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 42.040.600,00 Kč, vý-
daje po rozpočtové změně budou 47.863.515,00  Kč a financování po rozpočtové změně bude  
5.822.915,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014114/VB/003,  
Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, pozemek p. č. 1946 
(ostatní plocha) o výměře 840 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada 
za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus DPH.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č. IV-12-4012061/VB/01, stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mo-
helkou, pozemek p. č. 814 (ostatní plocha) o výměře 1373 m2 a pozemek p.č. 1395 (ostatní plocha) 
o výměře 405 m2 , vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení 
věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus DPH.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č. IV-12-4012222/VB/01, stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mo-
helkou, a to pozemek p. č. 314 (ostatní plocha) o výměře 96 m2, pozemek p.č. 315/9 (trvalý travní 
porost) o výměře 337 m2 , pozemek p.č. 592 (ostatní plocha) o výměře 727 m2, pozemek p.č. 912 
(ostatní plocha) o výměře 2316 m2 a pozemek p.č. 1535 (ostatní plocha) o výměře 4089 m2, vše  
v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se 
smluvně sjednává ve výši 9.000 Kč plus DPH.

-  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o koupi pozemku města p.č. 3317 (trvalý travní porost) 
o výměře 1382 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan B., bytem Jablonec nad Nisou. 

-  Zastupitelstvo města schválilo prodej referentského vozu Škoda Felicia LX, SPZ: LBM 83-26 nejvyš-
ší nabídce, minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 3.000 Kč.

-  Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se stanoví část společ-
ného školského obvodu základní školy ve znění podle předloženého návrhu. Tato vyhláška nabývá 
účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh řešení výstavby sportovní haly dle předložené studie, kterou 
zpracovala společnost Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, IČ: 27060659 
a pověřuje starostku města přípravou dokumentace k územnímu řízení a k provedení stavby včetně 
souvisejících úkonů.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost horolezeckého oddílu o vybudování cvičné lezecké 
stěny ve sportovní hale a souhlasí s jejím začleněním do sportovní haly.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou, Stavebního 
úřadu o určení názvu stávající bezejmenné komunikace na pozemku p.č. 519 k.ú. Hodkovice nad 
Mohelkou a schvaluje název ulice „Zahradní“. 
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-  Rada města schválila přidělení bytu č. 39 v DPS paní  K., bytem Hradčany 36, Český Dub. 

-  Rada města schválila žádost o uzavření městské knihovny ve dnech 16. 5. 2016 až 27. 5. 2016 z dů-
vodu provedení revize knižního fondu. 

-  Rada města neschválila poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100.000 Kč paní M.,  
bytem Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města vzala na vědomí výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 3. 2016 příspěvkové organizace Mateř-
ská škola Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města souhlasí s žádostí o koupi pozemku města p.č. 3575 (trvalý travní porost) o celkové 
výměře 1073 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní R., bytem Hodkovice nad 
Mohelkou. Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu  pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 30. 4. 2016 Stav dluhů činí ke dni aktualizace 
191.204,50 Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města souhlasí se zapůjčením služebního osobního automobilu města pro zajištění Letního 
soustředění mladých hasičů v době od 2. 7. 2016 do 6. 7. 2016. Žádost podala paní Dana Kaplanová, 
vedoucí mládeže ZO SDH Hodkovice.

-  Rada města vzala na vědomí žádost o příspěvek na odkanalizování objektů v Radoňovicích, kte-
rou podali pan/paní M., A., B., K., V.,  P. a K.. Po doplnění informací se k řešení vrátí na některém 
z dalších jednání. 

Informace ze 4. zasedání zastupitelstva města 18. 5. 2016
-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hod-

kovice nad Mohelkou za rok 2015, provedené kontrolory Krajského úřadu Libereckého kraje. Při 
přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

-  Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad účetní závěrku a závěrečný účet města za rok 2015 
předložený radou města. Provedenou kontrolou a odsouhlasením předložených podkladů bylo zjiš-
těno, že podklady odpovídají ročním inventurám a ročním výkazům předávaným na Krajský úřad 
Libereckého kraje. Tyto údaje mají též návaznost na Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. 
Tato kontrola byla provedena útvarem kontroly KÚLK a je součástí závěrečného účtu za rok 2015.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti přístupové cesty 
a stezky č.1/2016. Žádost podal pan Č., bytem Liberec, důvodem je vyřešení vstupu na pozemek p.č. 
3434 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou přes pozemek v majetku města  p.č. 3320 v k.ú. Hodkovice nad 
Mohelkou. Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou finanční úhradu ve výši 500,-Kč plus DPH.

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 8120052373 o smlouvě budou-
cí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie u zdravotní-
ho střediska. Důvodem dodatku je doplnění technického řešení nad rámec podepsané Smlouvy 
o smlouvě budoucí, a to o dodatečné přemístění stávající pojistkové skříně mimo objekt. Předběžný 
odhad celkových realizačních nákladů přeložky činí 196.071,00 Kč.

-  Zastupitelstvo města projednalo pozvánku na konání valné hromady konané dne 16. 6. 2016, kte-
rou svolává představenstvo společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 
Teplice a pověřuje starostku města účastí na tomto jednání.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis ze 2. schůze finančního výboru. 

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

5. veřejné zasedání zastupitelstva města

proběhne ve středu 29. 6. 2016 od 18 hodin v obřadní síni na radnici.

Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka

Vážení občané města Hodkovice nad Mohelkou.

V nedávné době se začaly množit případy nezodpovědného navážení odpadů různých cha-
rakterů mimo plochy k tomuto účelu určené. Znečišťování prostředí, ve kterém žijeme, je 
v rozporu nejen se zákonem, ale i se zdravým rozumem. 

V Hodkovicích nad Mohelkou fungují 2 sběrné dvory – v ulici Mánesova a v Pelíkovické ulici. 
Město Hodkovice nad Mohelkou nyní zprovozňuje plochu určenou ke kompostování. 

Jedná se o plochu bývalé cihelny vedle cesty na Boženice – vzhledem k uspíšenému zpro-
voznění kompostovací plochy se pro její využití obracejte na ředitele Technických služeb 
Hodkovice pana Petra Hanuse, buď v jeho kanceláři v Liberecké ul. čp. 6, nebo na telefonu 
774 927 927. Možné je též kontaktovat odbor životního prostředí a památek na městském 
úřadě nebo na telefonu 601 370 896.

Bc. Štěpán Štochl 
referent odboru ŽP a památek

UPozornění – navážení odpadů

Žádáme nájemce hrobových míst, 

aby si nejpozději do 15. června 2016 odklidili z okolí svých hrobů sklenice, vázy, lahve 
apod. Vše, co kolem hrobů zůstane, bude zlikvidováno (Článek 4 odst. 6. Řádu pohřebiště 
města Hodkovice nad Mohelkou). 

Tyto předměty překážejí při sekání trávy a může dojít ke zranění osob nebo k poškození 
hrobů. 

zároveň upozorňujeme, že k odhazování květinové výzdoby, kalíšků od svíček a ostat-
ních odpadků slouží přistavené kontejnery! 

Děkujeme.

UPozornění – Úklid kolem hrobů
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zŠ TGM HoDKoVICE n.M. oznamuje  

Ve středu 8. 6. 2016 v 17.30  
se koná v ZŠ informativní schůzka  

pro rodiče budoucích prvňáčků  
(žáků přihlášených do prvních ročníku ve šk. roce 2016/17).

 ……………...........................………………………………………………………………………………

PŘIHLÁŠEní DěTí Do ŠD zŠ TGM HoDKoVICE n. M.  
Pro ŠK. roK 2016/2017

Vážení rodiče,
máte-li zájem přihlásit své dítě (1. – 5. tř.) do školní družiny, 
vyzvedněte si přihlášku u vychovatelek ŠD nebo u třídní učitelky 
vašeho dítěte. 

Závazné přihlášky odevzdávejte nejpozději do středy 22. 6. 2016  
třídní učitelce nebo ředitelství ZŠ. V případě nepřijetí vás budeme 
informovat 24. 6. 2016.

ProGrAM
22. 6. St „Den otevřených dveří HASIČI Hodkovice“  

Od 17:00 otevřená hasičárna a možnost prohlédnout si hasičskou techniku.

30. 6 Čt „Stavění z přírodnin“  
15:00 – 17:00 hod. Městský les (u laviček na křižovatce pod lesem „u Vrátilů“).

1. 7. Pá Méďa 2 (komedie USA) letní promítání na terase KáDéčka. 
Začátek 21:30 hod. vstupné 80,- Kč (v ceně nápoje za 50,- Kč).

7. 7. Čt „Míčové hry za školou“ – 16:00 – 18:00 hod. Hřiště za ZŠ.  
Zahrajeme si „hodkovickou pálkovanou“, fotbálek i vybíjenou.

14. 7. Čt „Fotovycházka za krásami města a okolí“  
Sraz všech náruživých fotografů na náměstí v 17:00 h.

21. 7. Čt „Motýlkovské hry a kreslení pro děti i dospělý“  
15:00 – 18:00 hod.  Park v Mlýnské ulici.

28. 7. Čt „Hravé náměstí“ – 15:00 – 18:00 hod. Odpoledne stolních her na náměstí.  
Hrajeme Dámu, Člověče …, pukec, Jožin z …., Z pohádky do… a mnoho dalších.

4. 8. Čt „Překvapení u DPS“ – 15:00 – 18:00 hod.  
Hry a zábava pro malé, velké, mladé i dříve narozené s hudebním překvapením. 
Na závěr (sejdeme se u Domu s pečovatelskou službou)

11. 8. Čt „Ukliďme si Městský les“  
Sraz 17:00 hod. na travnatém hřišti za sídlištěm (prosím rukavice s sebou).

12. 8. Pá Čarodějnice (horor USA) letní promítání na terase KáDéčka.  
Začátek ve 21:30 hod. vstupné 80,- Kč (v ceně nápoje za 50,- Kč)

18. 8. Čt „Prázdninový komix“ – Městská knihovna 13:00 – 18:00 hod. 
Přijďte si poskládat své prázdninové zážitky do komixu.

25. 8. Čt „západ slunce z chaty na Buříně“ – od 18:30 – 21:00 hod.  
Podvečerní vycházka na chatu na Buříně s pozorování západu slunce, opékáním 
buřtů a posezení u ohýnku (zlatá hodina od 19:17 hod., slunce zapadá 19:59 hod.)

1. 9. Čt „zdatná koloběžka“ – 15:00 – 18:00 hod. Hodkovické náměstí.  
Přijďte si vyzkoušet, co vše zvládnete na koloběžce „překážky, časovka i přezutí “

3. – 6. 9. So – Út „Kinematograf bratří Čadíků aneb rozloučení s létem a prázdninami“  
Letní kino na náměstí. Program bude upřesněn.

16. – 17. 9. Pá – So Hodkovické slavnosti

hodkovické léto her a zábavY 2016
je série jednotlivých drobných odpoledních „akci“ určených pro všechny malé 
i  velké občany i  návštěvníky města. Vstup je zdarma, pokud není uvedeno 
v programu jinak.  Každý účastník si může vyzvednout „LETní HoDKoVICKÝ 
PAS“ a sbírat účastnická razítka. Nejaktivnější „cestovatelé“ budou oceněni na 
Hodkovických slavnostech. Letní pasy bude možno získat na Městském úřadě, 
Městské knihovně, v  prodejně Koloběžky Hodkovice nebo přímo na místě 

jednotlivých akcí. V době od 7. 9. do 14. 9. 2016 bude možno odevzdat letní pasy k vyhodnocení 
na Městském úřadě nebo v Městské knihovně.

Přeji krásné léto Helena Řezáčová
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ŽELEznIČní KorIDor 
informace z jednání 27. 4. 2016

V  dubnovém vydání Kulturního kalendáře bylo zveřejněno prohlášení k  železničnímu 
koridoru. 27. dubna proběhlo v  Hodkovicích jednání za účast hejtmana Libereckého 
kraje Marina Půty, radního pro dopravu pana Vladimíra Masníka, zástupců Ministerstva 
dopravy a SŽDC (Správa železničních a dopravních cest). 

Hlavním tématem byla diskuse o trase kori-
doru přes zájmové území města Hodkovice nad 
Mohelkou, ve všech dotčených katastrech a in-
formace o zadání nové studie za strany SŽDC. 
Novou informací z jednání je skutečnost, že 
koridor bude nejenom mezinárodní, ale i regio-
nální, s rychlejší dopravou směrem na Liberec, 
Mladou Boleslav a Prahu – dojezdová rychlost 
do centra Prahy má být 90 minut. Asi nejdůle-
žitější částí celého jednání byla prohlídka zasa-
žených lokalit – Skalního údolí a Sportovní ul., 
tedy zamýšleného místa pro vstupní tunelový 
portál. Po osobní návštěvě těchto míst bylo zřej-
mé, že záměr a realita jsou velmi vzdálené. Jaký 
je tedy závěr tohoto jednání? SŽDC v této době 

zadává podmínky pro zpracování další studie 
o ekonomické proveditelnosti stavby. Studie 
bude hotová nejdříve za dva roky. Zároveň bude 
pro město Hodkovice nad Mohelkou zpracova-
ná podrobná studie provedení stavby, aby bylo 
zřejmé, jaký zásah do území by případná stav-
ba znamenala a zároveň se pokusí celou trasu 
odsunout dále od města. Závěrem musím kon-
statovat, že pokud někdy v budoucnosti padne 
rozhodnutí koridor na stavět, Hodkovice budou 
součástí této trasy. Naším úkolem v této chvíli 
je udělat maximum pro to, aby případný zásah 
do území byl co nejmenší.

Markéta Khauerová – starostka města

Velké požáry v Hodkovicích

Kronika hodkovického radního Josefa Hauka je cenným zdrojem informací příštím 
generacím. Jsou zde uvedeny i velké požáry, které ničily Hodkovice. V minulém čísle 
Kulturního kalendáře byl popsán požár v Liberecké ulici roku 1895. Další dva se ode-
hrály téměř o dvě stě let dříve, v roku 1692 a 1707.

22. května 1692 vypukl ve dvě hodiny po 
půlnoci u tehdejšího primátora Martina Schő-
na v Hořejší ulici č. p. 82 strašný požár; sho-
řelo 19 obytných stavení se stodolami a chlévy 
a také radnice. Ta byla znovu postavena roku 
1694 tesařským mistrem Andersem Bräuerem 
z Grafensteinu / Grabštejna /.

11. ledna 1707 mezi pátou a šestou hodinou 
ranní vypukl oheň v konírně Pavla Schemela 
v České ulici č. p. 125. Pro velký vítr ho nebylo 
možné uhasit. 

Shořelo přes třicet obytných stavení 
a s nimi zásoby obilí a dobytek. Radnice začala 
zase hořet, ale s boží pomocí i přičiněním lidí 
byla zachráněna. Toho roku 1707 postavil Jo-

hann Christoph Schwerttner, měšťan a tesař-
ský mistr z Chrastavy, radniční věž.

25. října toho roku posadil řečený mistr na 
věž knoflík.

Když v roku 1768 uhodilo do radniční věže, 
byla opravena a pokryta, knoflík byl sejmut 
a byly v něm nalezeny písemnosti. Roku 1769 
knoflík znova nasadil tesařský mistr Jan Janda 
z Jílového. Radnice s věží tak stála až do ne-
šťastného požáru, který vznikl 8. dubna 1806 
u Kajetána Spitschky. 

Ale o tom až v příštím čísle.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic                                                             

Generální partner Místo konání: Amfiteátr v Křižanech u Liberce
www.krizanskeleto.cz

Jistě pane premiére!
Celebrity
Věra Špinarová a Adam Pavlík band
Ivan Mládek a jeho Banjo Band

Wabi Daněk
Jakub Smolík s kapelou
S Pydlou v zádech

15. 6.
28. 6.
14. 7.
26. 7.

   2. 9.

11. 8.
25. 8.

 - Divadlo Bez zábradlí

 - Studio Dva  

- Divadelní společnost Josefa Dvořáka 
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restaurace Pod kostelem
otevřeno denně

nabízíme 
hotová jídla  minutky  

plzeňské pivo  svijanská 450

zajistíme oslavy všeho druhu

růŽoVÁ 125, HoDKoVICE nAD MoHELKoU,  739 086 258
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Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek,  
prodává slepičky typu  

Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.

Stáří slepiček: 14 – 19 týdnů.
Cena: 149 – 180 Kč/ks.

Prodej se uskuteční 22. června 2016 v 17.20 hod.
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, 606 550 204, 728 605 840.
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Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 30

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

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

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

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

Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice 

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna

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

ProDEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

M + P stravování
naše firma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy  

do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

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

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

 

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

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e



16 17Kulturní kalendář Kulturní kalendář 17

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

2016Jarmark
Liberecký

 9.00 Otevření tržiště, Grál – dobová hudba
 9.20 Vlček – kejklíř 
 9.45 Slavnostní průvod, přivítání Kateřiny z Redernu 
 10.00 Ambrosia – dobové tance
 10.30 Jízda sv. Jiří – rytířský turnaj
 1 1.00 Pawouk – katovská dílna
 1 1.30 Grál – dobová hudba
 12.00 Vlček – kejklíř
 12.30 Ambrosia – dobové tance
 13.00 Jízda sv. Jiří – rytířský turnaj
 13.30 Pawouk – katovská dílna
 14.00 Grál – dobová hudba
 14.30 Vlček – kejklíř 
 15.00 Ambrosia – dobové tance
 15.30 Jízda sv. Jiří – rytířský turnaj
 16.00 Pawouk – katovská dílna
 17.00 Grál – dobová hudba
 17.30 Vlček – kejklíř
 18.00 Ambrosia – dobové tance
 18.30 Jízda sv. Jiří – rytířský turnaj
 19.00 Pawouk – katovská dílna

www.visitliberec.eu

21.15 hod.
Příběh rytíře 

Rolanda,
ohňová show

Jarmark
Liberecký

Jarmark
Liberecký

Jarmark
Liberecký
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Pátek 3. června v 19. hodin
LíDA BAAroVÁ
Životopisné drama F. Renče o  známé české herečce 30. let, která podlehla 
kouzlu J. Goebbelse, jednoho z  nejmocnějších mužů Říše. Doporučeno od  
12 let. Délka 110 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 10. června v 19 hodin
JAK BÁSníCI ČEKAJí nA zÁzrAK
Štěpán, Kendy a Karas dospívají svým básnickým způsobem. Je jim padesát 
a chtějí si konečně splnit svoje sny a touhy v české komedii Dušana Kleina.  
Délka 120 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 17. června v 19 hodin
DěDA
K rázovitému dědovi do valašské vesnice přijíždějí na prázdniny vnoučata, aby 
tam zapomněla na virtuální svět mobilů a počítačů. Česká letní komedie pro 
celou rodinu. Délka 110 minut. Vstupné 50 Kč.

Pondělí 27. června v 8.15 – 10.00 nebo v 10.15 – 12.00
ŘACHAnDA – ČESKÁ PoHÁDKA
Promítání pro školu přístupná veřejnosti, vstupné 50 Kč.

LETní KIno na terase v KáDéčku
Pátek 1. července ve 21.30 MÉĎA 2 komedie USA
Pátek 12. srpna ve 21.30 ČARODĚJNICE horor USA

18. BŘEZEN 2016 – 17. ČERVEN 2016 – PŘEDSÁLÍ KINA
KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

VÝSTAVA PORTRÉTŮ autorky IVETY PEŠULOVÉ

Fotografike k filmu JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK. Zdroj: bioillusion.cz

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

Pozvánka na červen
Červnová nabídka filmů, které uvidíte v našem kině, určitě potěší příznivce českých filmů, 
protože všechny uváděné snímky pocházejí z dílny české kinematografie. Navíc jde o nové 
tituly. Film Jak básníci čekají na zázrak měl premiéru 14. dubna, rodinná komedie Děda 
dokonce 2. června. Diváky určitě zaujme i životopisný snímek Filipa Renče Lída Baarová 
(v kinech od 21. ledna), který opravdu stojí za zhlédnutí, a ti, kteří viděli dokument Heleny 
Třeštíkové Zkáza krásou (uváděli jsme 18. března), si mohou oba snímky o Lídě Baarové 
porovnat. Zkrátka nepřijdou ani milovníci českých pohádek, pro které je připravena novin-
ka Řachanda (v kinech od 25. února), i když v dopoledních hodinách jako představení pro 
školu přístupné veřejnosti.

Pozvánka na červenec a srpen
Zároveň chceme všechny milovníky letního promítání pod širým nebem a snad i pod hvěz-
dami pozvat na terasu KáDéčka, kde můžete spojit zážitky filmové s příjemným posezením 
a občerstvením.

Začínáme již 1.července americkou komedií Méďa 2 a 12.srpna to roztočíme znovu a bu-
deme se bát u jednoho z nejlepších hororů poslední doby v koprodukci USA,  Kanada, 
Velká Británie a Brazílie (hodnocení 60%, premiéra 24. března) Čarodějnice. Obě před-
stavení začínají ve 21.30. V případě nepříznivého počasí promítáme v sále KáDčka.

Tak příjemné léto a na viděnou před filmovým plátnem!

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
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ze života MŠ
Děkujeme za spolupráci paní MVDr. Novotné, která dětem udělala přednášku na veterině 

a zároveň děkujeme panu Mgr. Čalounovi, který dětem ukázal a přiblížil život včel.

Děkujeme. MŠ a kolektiv

ze života zŠ
Den matek – vystoupení pěveckého a tanečního kroužku


