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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,

po slunečných prázdninách se vracíme s dalším vydáním našeho Kulturního kalendáře a také 
s pozvánkou na tradiční městské slavnosti, které se budou konat 16. – 17. 9. 2022. Letos se ke 
slavnostem přidává i společnost Tenneco se svým Dnem otevřených dveří v sobotu 17. 9. 2022.  
Na obě akce jste všichni srdečně zváni.

Rádi bychom také popřáli všem školákům, studentům, pedagogům a také rodičům správné 
vykročení do nového školního roku!

Za kolektiv redakční rady, Naďa Burianová

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

Naděžda Kadlecová

Hana Želinská

Josef Thoř

Hana Dopitová

Václav Slavík

Naši jubilanti v září 2022

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města  
Hodkovice nad Mohelkou  

se bude konat 7. 9. 2022 od 17.30 hodin
Předpokládané místo jednání: obřadní síň.

Těšíme se na Vaši účast

ZasedáNí Zastupitelstva města
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Vážené spoluobčané, milí Hodkováci,
po krátké letní přestávce pro vás připravujeme zářijové vydání Kulturního kalendáře. Dny se 
začínají zkracovat, letní slunné a horké dny pomalu vystřídá podzim. Věřím však, že i zářijové 
dny nám nabídnou příjemné počasí a snad přinesou i tolik potřebnou vláhu do našich zahrad. 
Věřím také, že v termínu Hodkovických slavností, tedy 16. – 17. 9. 2022 se společně setkáme na 
náměstí, a tak jako každý rok prožijeme příjemný společný čas.

slovo starostky

Pozvání do Hodkovic přijal mimo jiné pan 
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřické diecé-
ze, který v sobotu 17. 9. 2022 ve 12:30 slav-
nostně požehná zrestaurovanému Sloupu se 
sochou panny Marie a sochami světců. Násle-
dovat bude pásmo lidových písní podještědské-
ho folklórního souboru Horačky, který v le-
tošním roce slaví 50 let svého založení a jistě 
budete mít příležitost prohlédnout si připra-
vovanou publikaci Podještědský lidový oděv 
v proměnách času. Během podzimu pak bude 
její výtisk pro zájemce k dispozici v městské 
knihovně. Informace k bohatému programu 
slavností najdete na samostatných plakátech.

Příprava kulturních a společenských akcí 
je velmi milá, leč pro mne spíše okrajová pra-
covní náplň, má úloha je spíše konzultační. 
Věnuji se především investičním záležitostem 
a přípravě dalších projektů pro rozvoj našeho 
města. Děkuji všem trpělivým obyvatelům Jí-
lového, neboť stavby ČOV a kanalizace, navíc 
s přidruženou rekonstrukcí vodovodu není 
jednoduchá a přináší mnohá dílčí omezení. 

Velmi podobná je situace v  ulici Lesní, kde 
je již vodovod dokončen a cca v polovině září 
dojde k realizace místní komunikace a napoje-
ní na ulici Sametovou. Podařilo se nám také 
ukončit výběrové řízení na firmu, která pro-
vede demolici objektu č. ev. 16 v  Liberecké 
ulici. Čekáme nyní na provedení přeložky od 
spol. ČEZ a snad do konce října bude hotovo.

Ve středu 7. září proběhne poslední ve-
řejné jednání zastupitelstva města v tomto 
volebním období. Dovolte mi proto, abych 
poděkovala všem stávajícím zastupitelům za 
jejich práci a všem kdo kandidují popřála hod-
ně úspěchů a dobré práce ve prospěch našeho 
města. Komunální volby proběhnou v termínu 
23. – 24. září 2022, zároveň se v našem ob-
vodu konají také volby senátní. Nezapomeňte 
tedy přijít do volebních místností a poslat svý-
mi hlasy do zastupitelstva města, resp. Senátu 
ty, o které stojíte.

Těším se na setkání s Vámi, s úctou Markéta 
Khauerová, starostka města

informace z rady a zastupitelstva města

informace ze 4. mimořádného zasedání rady města 18. 7. 2022
 –  Rada města schválila návrh Směrnice pro pronájem vozidla Mercedes Sprinter, reg. zn. 6L0 1054 
podle předloženého návrhu s účinností od 1. srpna 2022. 
 –  Rada města projednala návrh na doplnění Nájemní smlouvy č. LIHOD, který předložila spo-
lečnost Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, 
IČ 2578800, zastoupená společností Vantage Towers  s. r. o., Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha, 
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IČ: 09056009. Žadatel bude vyzván k zaslání Dodatku k Nájemní smlouvě a poté se bude žádostí 
opětovně zabývat.
 –  Rada města projednala žádost o pronájem pozemku p. č. 412 v k. ú. Záskalí, kterou podal p. P. N., 
Hodkovice nad Mohelkou. Účel je zahrádkářská činnost. Rada města ukládá tajemníkovi zveřej-
nit záměr pronájmu na úřední desce města. 
 –  Rada města neschválila žádost o koupi lesního pozemku p. č. 486/1 v k. ú. Záskalí, kterou podalo 
Pražské finanční družstvo, IČ 03561178, Průmyslová 566/5, 108 00 Praha 10. Žadatel je vlast-
níkem pozemků sportovně rekreačního areálu Obří sud Javorník a pozemek chtějí využít pro 
aktivity související s provozem areálu. Rada města předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva 
města.
 –  Rada města schválila návrh ceníků provozovatele veřejného pohřebiště v Hodkovicích nad Mo-
helkou, které tvoří přílohu č. 1 Řádu pohřebiště města Hodkovice nad Mohelkou.  Rada města 
schválila v Příloze č. 1 cenu za nájem pozemku ve výši 10,- Kč/m2/rok a cenu za služby spojené 
s nájmem místa na pohřebišti včetně vodného takto:
 y hrobka 210,- Kč/1 rok, 
 y hrobového místa pro uložení rakve se zemřelým 210,- Kč/1 rok  
 y urnové místo pro uložení zpopelněných ostatků zemřelých 210,- Kč/1 rok.

Platnost ceníku je od 1. srpna 2022.
 –  Rada města schválila přijetí daru pro Pečovatelskou službu Hodkovice nad Mohelkou ve výši 
200.000,00 Kč na rekonstrukci výdejny jídel PS, rekonstrukci zázemí pro pracovníky Pečovatel-
ské služby Hodkovice nad Mohelkou příp. na úhradu dalších potřeb Pečovatelské služby Hodko-
vice nad Mohelkou od L. H., Český Dub.
 –  Rada města schválila Licenční smlouvu o užití  propagačního videa města Hodkovice nad Mo-
helkou s D. S., IČ: 05756600, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, za cenu 50.000,00 Kč vč. DPH.
 –  Rada města schválila Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. S/0040/2020 na zpracování závěrečného 
vyhodnocení akce EFEKT 2020 předložený spol. Metrolux s.r.o., U vinné révy 1776/11, 106 00 
Praha 10. Jedná se o prodloužení odevzdání do 31.11.2022.
 –  Rada města schválila přijetí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpo-
ry: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany 
obcí Libereckého kraje č. OLP/2400/2022 na projekt Osobní ochranné prostředky v max. výši 
94.658,40 Kč.
 –  Rada města schválila přijetí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpo-
ry: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany 
obcí Libereckého kraje č. OLP/2401/2022 na projekt Věcné prostředky požární ochrany v max. 
výši 42.586,33 Kč.
 –  Rada města schválila cenu za prodej palivového dřeva. Cena je stanovena na 800,- Kč + DPH za 
1 m3 palivového dřeva od 1. 8. 2022.
 –  Rada města souhlasí v rámci akce: „Hodkovice nad Mohelkou, Jílové – kanalizace a ČOV“ s pro-
dloužením kanalizační stoky B směrem k železničnímu přejezdu o cca 30-40 m z důvodu pláno-
vané výstavby rodinného domu.
 –  Rada města projednala cenové nabídky na akci: „Demolice objektu Liberecká ev. č. 16“. Nejvý-
hodnější nabídku předložila 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o, Pražská 392, 463 42 
Hodkovice nad Mohelkou, IČ 49904884 za cenu 436.241,09 Kč + DPH v zákonné sazbě. 

Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz                           
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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upozorňujeme občany, že 30. 9. 2022 je splatnost poplatku  
za komunální odpad a druhé pololetí roku 2022.

Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je podle ceníku a možnost úhrady je:

– hotově na pokladně

– platební kartou na pokladně

–  bezhotovostně na účet města 0984945399, kód banky 0800, v.s. 1337 a číslo popisné.

upOZORNěNí

podrobná finanční analýza města ve svém závěru konstatovala, že Hodkovice mají za sebou 
z finančního hlediska dosud nejlepší období a prosperovaly.

Hodkovice jsou v nejlepší finanční kondici  
v historii a mají správně nastavený kurz financí

Město mělo stabilně nejvyšší finanční 
kondici v historii (viz GRAF 1), kterou zároveň 
dokázalo velmi efektivně využívat na opra-
vy a investice. Teprve letos mají podle plánu 
dluhy převýšit zůstatky na účtech a pokud 
k tomu skutečně dojde, město bude dluhem 
šetřit miliony korun díky rychlejší realizaci 
investic, protože inflace ve stavebnictví násob-
ně překonává i momentálně relativně vysoké 
úroky z úvěrů. 

Město prosperovalo, když mu přibylo oby-
vatel, zaměstnanců pracujících na území měs-
ta i žáků ve školských zařízeních. Finanční 
politika města je příkladná a město by mělo 
pokračovat v nastaveném kurzu.

Nejsilnější stránkou financí byly opravy 
a investice města, které za poslední 4 roky do 
roku 2021 sumárně dosáhly téměř 97 mil. Kč 
(výborných cca 32,5 tis. Kč na obyvatele). 

Zajímavostí je, že samospráva díky dluhu 
ušetří cca 3 mil. Kč za rok.  Úvěry totiž podle 
ekonomů dávají aktuálně obcím šanci šetřit 

rychlejší realizací investic, protože inflace již 
v současnosti ve stavebnictví překonává 20 % 
a přesto, že úroky jsou nyní vysokých cca 7 %, 
stále jsou s ohledem na inflaci výhodnější než 
kdy jindy. 

Analýza mj. uvádí řadu dalších konkrét-
ních údajů. Např. opakující běžné příjmy 
obce postačily k pokrytí běžných provozních 
výdajů a městu stále zbývalo v roce 2021 cca 
17 mil. Kč, tj. velmi dobrých 5,9 tis. kč na oby-
vatele. Na reprodukci majetku bylo zapotřebí 
cca 6 mil. Kč ročně. Město mělo na konci roku 
2021 dluh 16 mil. Kč a na účtech bylo více než 
21 mil. Kč.

Ač je doba nejistá a nikdy jistá nebyla, ana-
lýza financí jasně potvrdila skvělé finanční 
řízení města správný kurz financí, díky kte-
rému může město realizovat další rozvoj in-
frastruktury a zlepšovat podmínky pro život 
svých obyvatel.

Ing. Luděk Tesař, ekonom
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Graf 1:  vývoj finanční kondice Hodkovic v tis. Kč 
ukazuje skvělý trend

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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Město Hodkovice nad Mohelkou 
       nám. T. G. Masaryka 1,  463 42  Hodkovice nad Mohelkou 
 
 
  

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Tajemník Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce: 
 

referent evidence obyvatel a matriky 
Místo výkonu práce:  Hodkovice nad Mohelkou  
 
 

Popis pracovní pozice: 
 vedení agendy evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu, rušení údajů o 

místu trvalého pobytu) 
 vedení matriční agendy (narození, manželství, úmrtí, změny jména a příjmení, 

matriční doklady pro tuzemsko a cizinu, sňatky, vítání občánků, statistika) 
 příprava voleb, sčítání lidu apod. 
 konverze dokumentů, ověřování, vidimace 

 

Platové zařazení:  
9. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců  
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Stupeň dle uznatelné praxe.  
 

Po zapracování: osobní příplatek  
 

Předpokládaný termín nástupu: nástup ihned nebo dohodou  
 

Pracovní úvazek:   na dobu neurčitou na poloviční pracovní úvazek 
 

Požadavky: 
 

 vzdělání min. střední s maturitou 
 absolvovaná zvláštní odborná způsobilost na úseku evidence obyvatel nebo matrik a 

státního občanství výhodou 
 praxe ve veřejné správě, znalost správního řízení a zák. o archivnictví a spisové službě 

výhodou 
 dobré komunikační schopnosti, asertivní jednání 
 dobré vyjadřovací schopnosti v ústním i písemném projevu, kvalitní znalost pravopisu 
 znalost práce na PC (Office, zejména Word na dobré uživatelské úrovni) 
 chuť dále se vzdělávat 

Zákonné předpoklady: 
 státní občan ČR 
 předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
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Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat: 
 jméno, příjmení a titul uchazeče 
 datum a místo narození uchazeče 
 státní příslušnost uchazeče 
 místo trvalého pobytu uchazeče 
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana 
 datum a podpis uchazeče 
 kontaktní telefon, případně e-mail 

 

 
Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: 

 strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a 
odborných znalostech a dovednostech týkajících se shora uvedených činností 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
 ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona  

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro 
potřeby výběrového řízení 

 
Nabízíme: 

 možnost získání mimořádné odměny 
 5 týdnů dovolené 
 možnost čerpání sociálního fondu, příspěvek na stravování  

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 15. 09. 2022 do 13.00 hodin 
 

Místo a způsob podávání přihlášek:  
osobně v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou 
v pracovní době podatelny (adresa uvedena níže) nebo poštou;  
obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení evidence obyvatel a 
matrika – neotvírat“, zpáteční adresou odesílatele a doručena ve výše uvedené lhůtě. 
  

Adresa pro podávání přihlášek: 
Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice  
nad Mohelkou  
 

Kontaktní osoba pro podrobnější informace: 
Ing. Markéta Khauerová, starostka města (tel. 485 145 353, mobil 724 180 084) nebo 
 Ing. Tomáš Koptík, tajemník MěÚ (tel. 485 145 353, mobil 603 180 979) 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost zrušení výběrového řízení v kterékoliv jeho fázi a možnost 
odmítnutí všech přihlášených zájemců. 
 
Hodkovice n. M.  15.08.2022 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Tomáš Koptík 
                                                                                                     tajemník MěÚ 
 

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat: 
 jméno, příjmení a titul uchazeče 
 datum a místo narození uchazeče 
 státní příslušnost uchazeče 
 místo trvalého pobytu uchazeče 
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana 
 datum a podpis uchazeče 
 kontaktní telefon, případně e-mail 

 

 
Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: 

 strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a 
odborných znalostech a dovednostech týkajících se shora uvedených činností 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
 ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona  

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro 
potřeby výběrového řízení 

 
Nabízíme: 

 možnost získání mimořádné odměny 
 5 týdnů dovolené 
 možnost čerpání sociálního fondu, příspěvek na stravování  

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 15. 09. 2022 do 13.00 hodin 
 

Místo a způsob podávání přihlášek:  
osobně v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou 
v pracovní době podatelny (adresa uvedena níže) nebo poštou;  
obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení evidence obyvatel a 
matrika – neotvírat“, zpáteční adresou odesílatele a doručena ve výše uvedené lhůtě. 
  

Adresa pro podávání přihlášek: 
Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice  
nad Mohelkou  
 

Kontaktní osoba pro podrobnější informace: 
Ing. Markéta Khauerová, starostka města (tel. 485 145 353, mobil 724 180 084) nebo 
 Ing. Tomáš Koptík, tajemník MěÚ (tel. 485 145 353, mobil 603 180 979) 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost zrušení výběrového řízení v kterékoliv jeho fázi a možnost 
odmítnutí všech přihlášených zájemců. 
 
Hodkovice n. M.  15.08.2022 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Tomáš Koptík 
                                                                                                     tajemník MěÚ 
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Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou 
      nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

     tel. 485 145 353, mu@hodkovicenm.cz, DS d6pb2ww 
OZNÁMENÍ 

o době a místě konání voleb do zastupitelstva města a do Senátu Parlamentu ČR 
 
Starostka města Hodkovice nad Mohelkou podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle   § 15 zák. č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejněním v místě obvyklým 

oznamuje: 
 
1. Volby do Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou a volby do Senátu Parlamentu ČR, se 

uskuteční   
v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a  
v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin 
 
případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční  
v pátek dne 30. září 2022  od 14:00 hodin do 22:00 hodin a  
v sobotu dne 1. října 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin 

 
2. Místem konání voleb 

 ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Základní škole T. G. Masaryka, J. A. 
Komenského 467, Hodkovice nad Mohelkou pro voliče s trvalým pobytem: sídliště Podlesí, 
ulice Lesní, část Liberecké ulice (od křižovatky směrem na Záskalí), část Mánesovy ulice, 
ulice Sametová, Smetanova, Tyršova a v části obce Záskalí a Žďárek;  

  
 ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Základní škole T. G. Masaryka, J. A. 

Komenského 467, Hodkovice nad Mohelkou pro voliče s trvalým pobytem: čp. 362, 363, 717 
(Citeře), čp. 429 (Boženice), čp. 606 (lesní školka), ulice Česká, Českodubská, Dlouhý 
kopec, Dolánky, Duhová, Husova, J. A. Komenského, J. Hory, K. H. Borovského, 
Koněvova, Kostelní vrch, Krátká, část ulice Liberecká (od křižovatky k náměstí), Luční, 
Malá strana, část Mánesovy ulice, ulice Mlýnská, Nádraží, Nádražní, Nad Školou, 
nám. T. G. Masaryka, Pelíkovická, Pod Letištěm, Poštovská, Pražská, Riegrova, Růžová, 
Rychnovská, Sokolská, Sportovní, Zahradní a dále v části obce Jílové a Radoňovice.  

 
3. Pro volby do zastupitelstva města bude voliči umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 

totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu. 
 
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR bude voliči umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,   
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 

 
4. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce bude voliči dodán nejpozději 3 dny přede 

dnem konání voleb.  V den konání voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.   
 
Hlasovací lístky pro volby do Senátu Parlamentu ČR budou voliči dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb. V den konání voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
V případě konání druhého kola voleb do Senátu hlasovací lístky volič obdrží ve dnech voleb, 
a to ve volební místnosti (hlasovací lístky se předem nedoručují) 

 
V Hodkovicích nad Mohelkou dne 26. srpna 2022 
 
Ing. Markéta Khauerová 
starostka města 
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„Nevíš, co by tě bavilo, zkus 

VOLEJBAL.„

Jsme správná parta holek i kluků, tak přijď mezi nás.

 

KDY: pravidelné tréninky ve školním roce 2022/2023

středa: od 17,00 – 19,00 hodin (7. září 2022 začínáme!!!)

pátek:od 16,00 – 17,30 hodin

KDE: sportovní hala

KDO: kluci a holky ve věku cca 12 – 17let
výjimky možné, pro děti mladší 10-ti let není vhodné

Na trénink: sportovní oblečení, sálová obuv, pití
Na všechny se těší za tým trenérů, Hanka Kaštovská – tel. 737 303 722

ROZVOZ OBĚDŮ
RESTAURACE NA KOUPALIŠTI

Hodkovice nad Mohelkou

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 
 

 VÝBĚR ZE TŘÍ JÍDEL (jedno vždy bezmasé)
 

 POLÉVKA A HLAVNÍ JÍDLO
 
 
 

Kontakt: 724 923 209

CENA 75,- Kč

Pl
ac

en
á 
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rc
e
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Volné pracovní pozice  

Monroe Czechia Hodkovice 
 

 
 
 
Rádi bychom Vás informovali, že v současné době probíhá 
výběrové řízení na pracovní pozice: 

 
➢ Strojírenský dělník, seřizovač 
➢ Strojírenský dělník, obráběč 

➢ Strojírenský dělník, svářeč 

➢ Strojírenský dělník 

➢ Skladník, řidič VZV 
➢ Ekolog 

 
Více informací naleznete na našich kariérních stránkách: 
https://tenneco.jobs.cz/volna-mista/ 
 
V případě Vašeho zájmu či za účelem doporučení vhodného 
kandidáta kontaktujte telefonicky, emailem, či osobně personálním 
oddělení. 
 
 
Jana Arltová       Šárka  Lukášová 
HR Generalist, Ride Control EMEA    HR Generalist, Ride Control EMEA 
Tenneco        Tenneco 
 
+420 485 237 316       +420 485 237 318 
+420 778 714 395       +420 770 121 212 

Pl
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á 
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spolek Dubáci a Římskokatolická farnost Český Dub vás zvou na benifiční koncert:  

S.O.S. kostnice
Letařovice 10. září 2022

více na www.dubaci.cz

15.30
               O historii kostnice 
                — spolek Dubáci 

15.45
               O technickém stavu 
                a obnově objektu 
                — Matouš Kirschner  

16.00
              Koncert jabloneckého 
              komorního sboru 
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91.5 FM
  102.3 FM
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Po celé září  
vyhrávejte v našem

 
vysílání poukázky 
na pohonné hm

oty 
v hodnotě 1 000 K

č!

s Č
eským

  
rozhlasem

  
Liberec

kontakt: N
aďa Burianová

725 417 186
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HasiČi Radí OBČaNŮm

Obecně lze lesní požáry rozdělit na podzemní 
(šíří se často do hloubky kolem kořenů např. 
proschlém humusu nebo rašeliništích). Pozem-
ní v našich podmínkách se vyskytuje nejčastěji 
a zasahuje pozemní kryt, tzn. hrabanku, trávu, 
mech) a korunový (jeho hlavním nebezpečím je 
vysoká rychlost šíření ve větvích stromů). Les-
ní požáry vznikají působením přírodních živlů 
(např. blesk, samovznícení), technických nebo 
technologických závad (spadlé dráty elektrického 
vedení nebo poruchy na strojích), ale nejčastější 
příčinnou je nedbalost či úmysl člověka (odhoze-
ní nedopalku, žhářství).

Podle lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) je 
v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udr-
žovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená 
místa a odhazovat hořící nebo doutnající před-
měty. V případě porušení zákona může být viní-
kovi uložena pokuta do výše 15 000 Kč. Navíc li-
kvidace lesních požárů je pro hasiče nebezpečná, 
zdlouhavá, materiálně i fyzicky náročná činnost. 
Nejen z těchto důvodů je v lese více než kde jinde 
potřeba dodržovat základní preventivní zásady 
chování.

Hasiči radí:
 y V lese nikdy nekuřte.
 y Oheň rozdělávejte jen na vyhrazených mís-

tech. 
 y Za silného větru nebo v období extrémního 

sucha v přírodě nebo na volném prostranství 
oheň vůbec nerozdělávejte.

 y Ohniště vzdalte nejméně 50 m od okraje lesa 
a v dostatečné vzdálenosti od budov a všech 
dalších hořlavých věcí (stoh, suché listí, koře-
ny stromů, větve apod.). 

aby v přírodě nehořelo!

lesní požár je požár, který začne v lese, nebo mimo les a do lesa se následně rozšíří. Jedná se o ne-
žádoucí hoření zasahující velké plochy se závažným dopadem na chráněné zájmy, tzn. život, zdraví, 
majetek a životní prostředí. 

 y Ohniště bezpečně oddělte od okolního pro-
středí - např. obložením kameny, obsypáním 
pískem, vyhloubením zeminy a v případě vět-
šího ohně oddělte až metr širokým pruhem, 
který zbavte veškerých hořlavin.

 y K zapálení nebo udržování ohně v žádném 
případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako 
např. benzín, naftu či líh.

 y Nachystejte si předem prostředek pro hašení, 
kdyby se oheň vymkl kontrole (hasicí přístroj, 
dostatek vody, písek, hlínu apod.).

 y Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, a ni-
kdy do něj nevhazujte výbušné předměty.

 y Děti nenechávejte u ohniště bez dozoru dospě-
lé osoby.

 y Ohniště řádně uhaste, nejlépe prolijte vodou, 
popřípadě zasypejte zeminou. Při vašem od-
chodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda 
pod ohništěm musí být chladné. 

 y Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace 
vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednic-
tvím tísňové linky 150 nebo 112.

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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Vstup zdarma. 
Těšíme se na vás!

Těšíme se na vás!
Více informací na emailu lenka.zimova@tenneco.com

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ZÁVODU    •    KONCERT KAPELY DANGAR SIX

ATRAKCE PRO DĚTI    •    DOPROVODNÝ PROGRAM    •    BOHATÉ OBČERSTVENÍ

17. 9. 2022 

1 0 : 0 0 –1 4 : 0 0

Tenneco CA 

Czech Republic

10 LET NOVÉ VÝROBNÍ HALY

den

dveří
otevřených
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V sobotu 17. září 2022 bude během Hodkovických slavností na náměstí požehnáno nedávno 
restaurované Mariánské sousoší. Patří mezi nejstarší památky našeho města a k jeho historii se 
podařilo objevit několik neznámých informací.

Historie Mariánského sousoší  
v Hodkovicích nad Mohelkou

Sousoší nevzniklo najednou, ale postupně 
během 18. století. Na počátku byl postaven 
pouze mohutný sloup se sochou Panny Marie 
Immaculaty jako prosba obyvatel města za 
ochranu před tehdejšími katastrofami. Impulsem 
možná byla záchrana města při velkém požáru 
v roce 1707. Z roku 1710 se v městských účtech 
dochoval záznam o platbách kameníkovi 
z Kosmonos za zhotovení sochy.

Tím byl bezpochyby Martin Jelínek 
starší (1674–1750), řezbář a kamenosochař, 
který právě v tomto období vedl rodinnou 
dílnu. Jelínkové z Kosmonos patřili od konce 
17. století až do začátku 19. století k oblíbeným 
barokním tvůrcům nejen ve svém okolí, ale 
i ve vzdálenějších místech (např. v Praze). Ještě 
ve stejném roce byl sloup vysvěcen a dodnes je 
letopočet 1710 skryt v chronogramech, neboli 
nápisech na podstavci.

Pan PhMr. Karel Havlík je přeložil takto:

HANC 

MATRI DeI 

offert 

PLEBS LIBENA 

VIENSIS
(Tuto sochu věnuje Matce Boží hodkovický lid)

VIrGO POtenS 

fortIs CLeMens 

PIA fIDeLIS 
PROTEGeNOS

(Panno mocná, silná, laskavá, 
zbožná, věrná, ochraňuj nás)

A PESTE fAME 

BeLLO et IN 

CENDIO VIRgO 

PIA NOS ERIPE
(Moru, hladu, války a ohně 

zbav nás Panno zbožná)

V letech 1713–1719 jsou v městských účtech 
záznamy o zhotovení „ohrazení kolem kaple“, 

Fotografie sousoší s mladými stromky z roku 1934 
(K. Kühn)
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tj. balustrády se železnou brankou. Také se 
začalo pracovat na čtyřech sochách, které jsou 
rozmístěny v rozích na jednoduchých sloupcích. 
Jejich autor není nikde uveden, ale nejspíše 
pocházejí opět z dílny kosmonoských Jelínků. 
Sousoší bylo slavnostně vysvěceno na svátek sv. 
Vojtěcha, dne 23. dubna 1728.

Pro sochy svatých byli zvoleni: sv. Václav 
(patron země České a míru), sv. Vojtěch 
(druhý národní patron), sv. Florián (patron 
hasičů) a sv. Prokop (další národní patron + je 
mu zasvěcen hodkovický kostel). V nedávné 
minulosti se lidé pozastavovali nad tím, proč jsou 
v „německém“ městečku sochy českých svatých. 
Ale v 18. století se ještě neřešily národnostní 
rozdíly a zdejší měšťané by se asi definovali 
nikoliv jako Němci, ale německy hovořící 
obyvatelé Českého království, resp. země Koruny 
české.

Mariánská sousoší podobného stylu 
vznikala na mnoha místech. Například velmi 
podobné je v Jablonném v Podještědí, kde je 
autorství balustrády také připisováno Jelínkům. 
Tyto kamenné památky vznikaly především po 
roce 1680, kdy se v Čechách a na Moravě šířila 
morová epidemie a konaly se u nich bohoslužby 
s prosbou o ochranu před takovým neštěstím. 
Proto bývají jejich součástí „moroví patroni“ – 
sv. Roch, sv. Šebestián a sv. Rozálie, nápomocný 
však mohl být kterýkoliv světec.

Pravděpodobně v roce 1775 byly doplněny 
zbývající dvě sochy: Anděl Strážce a sv. Jan 
Nepomucký (od svého svatořečení v roce 1729 
další český patron). Zatímco světci umožňují 
přímluvu u Boha, anděl strážný ještě navíc 
ochraňuje konkrétního člověka svým přímým 
zásahem. Úcta k Andělu Strážci byla v okolí 
Hodkovic spojena s existencí bratrstva při 
kapli v Jílovém (postavena v letech 1683–1688), 
jehož členové založili také osadu Anděl Strážce 
u Frýdštejna.

Čtvrtá strana podstavce zmiňuje data, 
kdy bylo sousoší vytvořeno (ANNO DOMINI 
1.7.10) a opraveno (Renowirt). První oprava 
proběhla v roce 1832, kdy bylo sousoší pozlaceno 
a štafírováno, nebo-li ozdobeno barvou. 
Podstavec byl natřen tmavozelenou barvou, 

sloup i sochy světlezelenou, zábradlí bylo 
popelavě šedé a socha Panny Marie byla celá 
pozlacená.

K další opravě došlo v roce 1870 a upozorňuje 
na ni nápis na čelní straně podstavce 
RENOVATUM DONIS MULIERUM ANNO 
MDCCCLXX (Obnoveno z darů žen r. 1870). 
Pan lékárník Josef Nowak nadchnul obyvatelky 
Hodkovic pro myšlenku obnovy natolik, že 
vybraly potřebných 180 zlatých a jejich jmenný 
seznam je uveden ve farní pamětní knize. 
Opravu tehdy provedl místní rytec a malíř 
pokojů Johann Hauk a novou železnou mříž 
pořídil zámečník Kvintus. Benedikce (slavnostní 
požehnání) proběhla o svátku Jména Panny 
Marie, tj. ve čtvrtek 8. září 1870.

Třetí oprava proběhla v roce 1908. Farní 
administrátor uspořádal sbírku, která byla všude 
přátelsky a překvapivě štědře přijata. Renovaci 
sousoší provedli kostelní sluha a malíř pokojů 
Karel Koschek, stavitel Burde a sochař Buschek 
(pravděp. Konstantin Bušek ze Sychrova).

Při bouřlivých změnách po 2. světové 
válce hrozilo baroknímu sousoší odstranění 
pod záminkou znovuzřízení pomníku 
T. G. Masaryka. Místní národní výbor jej chtěl 
přemístit ke kostelu, ale Státní památkový úřad 
s tím nesouhlasil a tak zůstalo na svém místě, 
ale byla odstraněna kašna.

V roce 1962 byl v Hodkovicích nad Mohelkou 
založen Aktiv památkové péče a ochrany přírody, 
jehož cílem byla ochrana zdejších památek 
a přírodních krás. Zásluhou tohoto spolku byl 
takzvaný Morový sloup – Mariánské sousoší 
zapsán na nově vznikající seznam místních 
památek hned na prvním místě. 

Bohužel stav sousoší byl tou dobou již velmi 
špatný. V říjnu 1963 upadla hlava Panny Marie 
a urazila její pravou ruku + sesouvala se hlavice 
sloupu, čímž byla narušena celková stabilita. 
Popraskaný podstavec byl prý dříve stažen 
železem, což však nestačilo. Různá poškození 
nesly i všechny sochy a v balustrádě chyběly čtyři 
články. Opravu provedli v roce 1964 restaurátoři 
Ladislav Šobr a Milan Smrkovský (letopočet je 
uveden na zadní straně podstavce). Na sochách 
byly tehdy nalezeny zbytky olejových nátěrů, 
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které kdysi měly také ochrannou funkci – nově 
bylo sousoší konzervováno látkami, které se 
však v budoucnu ukáží být problematickými. 
Náhradní sloupky do balustrády zhotovila 
Sochařsko-kamenická škola v Hořicích 
v Podkrkonoší. Pan Bobek vysázel v okolí sousoší 
květinovou výzdobu a pan Rajman zhotovil 
ochranné kovové zábradlí.

Předposlední opravu provedli restaurátoři 
Michal Bílek a Jan Kubrický v roce 1994 
a hned poté ještě v roce 1998. Krom „běžného“ 
znečištění a rozpadu povrchů vlivem 
povětrnostních podmínek, byl největším 
problémem vandalismus, kdy byly uraženy 
dostupné menší části soch. V závěrečné zprávě 
restaurátoři uvádějí, že by přivítali „vzhledem 
k opětnému ničení památky, zvýšení ostrahy 
hlavně v exponovaných dnech (diskotéky).“

O necelé čtvrtstoletí později (v létě 2022) 
se sousoší věnoval akademický sochař 
a restaurátor Jan Vích. Postupem času se 
začínaly projevovat problémy spojené s použitím 
nevhodných materiálů při minulých opravách. 
Některé doplňky a tmely již samy degradovaly 
a odpadávaly, jiné bylo zapotřebí sejmout 

a nahradit moderními variantami. Opět byla 
provedena celková konzervace a ošetření 
povrchů, tentokrát zaměřená na preventivní 
ochranu původního kamene. Navíc bylo nutné 
zajistit statiku sochy Panny Marie, kde zatékala 
voda do trhlin a chybně opravených spár. Nově 
byla vytvořena drenáž po obvodu balustrády, 
která by měla lépe chránit proti vzlínající vlhkosti 
od dešťové vody. Do budoucna je doporučeno 
sousoší kontrolovat a včas odstraňovat případná 
poškození, a také pravidelně provádět konzervaci 
povrchů.

Zdrojem informací k napsání článku 
byla restaurátorská zpráva pana J. Vícha, 
Soupis nemovitých kulturních památek pro 
okres Liberec a knihy K. Kühn: Topographie 
der Historischen und Kunstgeschichtlichen 
Denkmale im Bezirke Reichenberg, K. Havlík: 
Hodkovice nad Mohelkou – minulost a památky, 
V. Nejedlý a P. Zahradník: Mariánské, trojiční 
a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji.

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

E-mail: rodaci@pratele-hodkovic.cz

Mariánské sousoší na pohlednici z počátku 20. století
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Oddíl KOpaNÉ sK HOdKOviCe Nad mOHelKOu
ZaHáJeNí seZÓNY 2022 / 2023

počátkem srpna se rozeběhla fotbalová sezóna 2022 / 2023. do uzávěrky zářijového čísla 
Kulturního kalendáře byla odehrána 4 soutěžní utkání.

A – tým dospělých, hrající I. B třídu ZÁPAD, má již odehrány 3 zápasy. Všechny tyto zápasy 
skončily vítězstvím našeho týmu a tak po zásluze vede svoji skupinu (viz tabulka).

výsledky zápasů:
SK HODKOVICE A - SK JILEMNICE    3 : 0   (1 : 0)
SK HODKOVICE A - AFK NOVÉ MĚSTO p. SMRKEM  6 : 1   (3 : 1)
SK VTJ RAPID LIBEREC - SK HODKOVICE A   0 : 2   (0 : 0)

Jeden zápas má odehrán B – tým dospělých, hrající okresní přebor II. třídy.

výsledek zápasu:
SK HODKOVICE B – SOKOL KOKONÍN   1 : 6   (1 : 3)

Utkání Hodkovických pardálů se odehrálo v sobotu 13. srpna a skončilo divokým výsledkem  
9 : 6 pro mužstvo ve žlutých dresech. 

Děkujeme, že chodíte povzbudit naše fotbalisty . Vážíme si toho.

František Nejedlo
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Rádi bychom poděkovali ivO KOlOmaZNíKOvi 

za organizaci fotbalového utkání

Hodkovických pardálů, které se konalo  
v sobotu 13. srpna 2022.

dále děkujeme Kádéčku, restauraci Na koupališti,  
fotbalovému oddílu, rozhodčím a dalším, kteří se podíleli na 

realizaci tohoto utkání. 

děkujeme také všem divákům,  
kteří na utkání přišli.

Hodkovičtí pardálové

pOděKOváNí

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: 220 – 269 Kč/ks.

Prodej: 24. 9., 22. 10. a 5. 11. 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

Pl
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KiNO – ZáŘí 2022 
HOdKOviCe Nad mOHelKOu

Pátek 2. září v 19.00 hodin

páRtY HáRdeR: summeR massaCRe
Další nejstrašnější mejdan v  historii filmu. Režisér Martin Pohl, známý jako 

kontroverzní rapper Řezník nebo jako autor Mártyho frků, natočil pokračování 

své kultovní a  extrémně nekorektní komedie Párty Hárd. Česká kina letos 

nic šílenějšího zřejmě neuvedou. Přístupno od 15 let. Délka 100 minut. 

Vstupné 120 Kč.

Pátek 9. září v 18.00 hodin

velKÝ ČeRveNÝ pes CliFFORd
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé štěně. Přes noc se z něj 

ovšem stal obrovský hafan. A  v  malém městském bytě je takový pes hodně 

nepraktický. Rodinná komedie USA. Délka 96 minut. Vstupné 100 Kč.

Pátek 16. září 

městsKÉ slavNOsti – KiNO NepROmítá

Pátek 23. září v 19.00 hodin

HádKOvi
Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, se kterým to už vůbec 

nevypadá dobře. Bráchové se mají svým způsobem rádi, ale jejich manželky se 

nemohou vystát a  vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života. 

Společně se musí domluvit na dědictví po dědečkovi. Česká komedie. Doporučeno 

od 12 let. Délka 98 minut. Vstupné 120 Kč.

Pátek 30. září v 18.00 hodin

JeŽeK sONiC 2
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. Po dvou 

letech se vrací se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého 

neúnavného pronásledovatele Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného 

ježuru Knucklese. Animovaná komedie USA. Délka 122 minut. Vstupné 100 Kč.
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velKÝ ČRveNÝ pes CliFFORd
Pátek 9. 9. v 18. 00 hodin
Rodinná komedie USA

Emily právě nastoupila na novou školu, kde se na ni všichni 
spolužáci dívají skrz prsty, protože jim připadá divná. Ná-
ladu jí nemůže zvednout ani to, že se o ni po dobu máminy služební cesty stará strýček Casey, 
který je magnetem na nejrůznější katastrofy. Emily se ocitne ve stanu podivného chovatele zvířat 
pana Birdwella, kde se zamiluje do jednoho malého červeného štěněte. Emily ví, že by jí máma 
mazlíčka nedovolila, ale neví to ten pes, který se schová do její školní brašny. Než ho stačí vrátit, 
naroste tenhle mazlík do obřích rozměrů… (CinemArt) 

HádKOvi
Pátek 23. 9. v 19. 00 hodin
Česká komedie, přístupno od 12 let

Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým způsobem 
rádi. Zato jejich manželky se nemohou vystát a vzájemné 
pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života. Společně 
se musí domluvit na dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i táta obou bratrů s důležitou 
novinkou. Dědeček se cítí dobře a chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho jednou v životě viděl. 
Hádkovi naráží na jeden neřešitelný problém. Nikdy se neshodnou a pokaždé skončí tím, že se 
pohádají. „Postavy se navzájem milují a současně se nemohou vystát. Diváci budou mít chuť 
většinu postav uškrtit a některé hned potom obejmout,“ plánuje režisér Vojtěch Moravec. „Přede-
vším by ale Hádkovi měli diváky v kinech pobavit,“ dodává. (Bonton)

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT

pROmítáme – pravidelně každý pátek: září, duben, květen, červen: 
běžná představení od 19.00 hodin, dětská představení od 18.00 hodin. V ostatních 
měsících o 30 minut dříve.

slevOvÉ KaRtiČKY – si mohou diváci vyzvednout zdarma 
v pokladně kina a sbírat razítka za každou zakoupenou vstupenku. Kartička s pěti 
razítky slouží jako vstupenka na další představení.
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Novinky v knihovně
Kdo šije u podolské? / lucie Hlavinková

Osudy slavného salonu v 50. letech. Salon Po-
dolská býval v dobách své největší slávy spojo-
ván s elegancí a luxusem. Po znárodnění v roce 
1948 zde díky protekci Marty Gottwaldové mohla 
bývalá majitelka zůstat zaměstnána na podřad-
né pozici. Na osudech lidí spojených se salonem 
můžeme sledovat dobu, kdy modely z pařížských 
přehlídek vystřídaly rudé šátky a vykasané rukávy 
údernic. Z ulic mizela elegance, ale mnohem horší 
bylo, že mizela i svoboda a mizeli doslova i lidé.

mlčící fontány / Ruta sepetysová
Madrid, píše se rok 1957. Španělsko za diktatu-
ry generála Franca skrývá temné tajemství. Do 

země proudí turisté a zahraniční obchodníci lá-
káni na slunce a víno. Mezi mini je i osmnác-
tiletý Daniel Matheson, syn ropného magnáta, 
který přijede do Madridu se svými rodiči a doufá, 
že bude moci prostřednictvím čočky fotoaparátu 
poznat zemi, kde se narodila jeho matka. Foto-
grafování - a osud - mu přivedou do cesty Anu. 
Překážky, jimž musí její rodina čelit, odhalují 
přetrvávající hrozby španělské občanské války 
i mrazivé rozhraní mezi štěstím a strachem. Da-
nielovy fotky vyvolávají nepříjemné otázky. Je za-
hnaný do kouta složitými rozhodnutími, protože 
chce chránit ty, které miluje. V příběhu, kde se 
potkávají životy a láska s osudy, se ukáže neu-
věřitelně temná stránka tohoto jinak slunného 
španělského města. 
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dům s pečovatelskou službou

mys dobré naděje
Náš Dům s pečovatelskou službou - "Mys dobré naděje" - krásně si tu žijeme již 20 let. Děkuji 
vám všem za nádhernou oslavu tohoto malého jubilea. Děkuji i vedení města za obrovskou 
podporu, díky které se tady máme tak, jak se máme…

Mgr. Martina Jakab Hendrychová, vedoucí pečovatelské služby

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
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