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Vážení čtenáři,
po prázdninové odmlce mě těší, že se s vámi 
mohu opět pozdravit při zářijovém vydání 
kulturního kalendáře. Právě tento měsíc je 
opravdu bohatý na zajímavé akce jako  pochod 
za poznáním a samozřejmě již tradiční měst-
ské slavnosti. Bližší informace a program na-
jdete právě v tomto vydání. Nezapomněli jsme 
ale i na důležité informace z městského úřadu 
a zajímavé čtení z historie.

Na závěr bych ráda popřála všem školáčkům 
a školákům, ale i učitelům poklidný začátek 
školního roku a mnoho úspěchu v jeho prů-
běhu.

Za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

Přivítány budou tyto děti:
Anežka Francová, Maxmilián Balatka, Agáta Podhorová, Mailo Malý,  
Jakub Přívozník, Viktorie Kovalová, Greta Peřinová, Ella Kuklová

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 30. 9. 2016 od 10.00 hodin 
se uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
vítání občánků našeho města.

Slavnostní vítání občánků

 Jubilanti  
v září 2016

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Jana Kolomazníková

Marie Vinařová

Bohuslav Šlambora
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Městský úřad informuje

Informace ze 13. zasedání rady města 22. 6. 2016
-  Rada města nesouhlasí s žádostí o pronájem části pozemku města p.č. 1686/1 (ostatní plocha) 

v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou za účelem umístění mobilního prodejního stánku. Žádost podal 
za společnost Pekařství Šumava group a.s., Na Výšině 11 čp. 3373, Jablonec nad Nisou, 46601, 
IČ: 273 54 059 předseda představenstva Ing. Ivan Šnajdr.

- Rada města souhlasí s žádostí o oplocení části pozemku mateřské školy dle přiloženého nákresu.

-  Rada města vzala na vědomí  opravu uvolněné dlažby a svodu vody – prohlubně na přístupové 
komunikaci k mateřské škole. Informaci podala ředitelka mateřské školy Mgr. Irena Ryplová. 

-  Rada města schválila žádost o prodloužení hodiny nočního klidu z důvodu pořádání rodinné osla-
vy v Jílovém na p.č. 290/1 dne 2.07.2016 s plánovanou hodinou ukončení akce dne 2. 7. 2016 ve 
24.00 hodin.  Žádost podala paní M., bytem Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města schválila žádost o udělení výjimky pro pořádání veřejného podniku spojeného s pro-
dukcí živé či reprodukované hudby konané ve venkovních prostorách Kulturního domu a prodlou-
žení hodiny nočního klidu dne 26. 8. 2016 od 16.00 hod. s plánovaným ukončením dne 27. 8. 2016 
ve 2.00 hod. nebo 27. 8. 2016 od 16.00 hod. s plánovaným ukončením dne 28. 8. 2016 ve 2.00 hod. 
Žádost podal pan Miroslav Hájek, bytem Podlesí 542, Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 873 48 608. 
Akce bude konána pouze v jednom termínu.

-  Rada města schválila vyhlášení ředitelského volna na dny 29. 6. 2016 a 30. 6. 2016 v Základní škole 
T.G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitelky této školy. Ředitelské volno 
je vypsáno z technických důvodů.

-  Rada města vzala na vědomí žádost o udělení čestného občanství města Hodkovice nad Mohelkou 
in memoriam panu Františku Květoslavu Langovi a po zjištění podmínek předává věc k rozhodnutí 
zastupitelstvu města.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů ke dni 31.05.2016. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 182.645,50 Kč.

-  Rada města souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví část společného škol-
ského obvodu základní školy a předkládá OZV k vydání zastupitelstvem města.

-  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
– služebnosti inženýrské sítě, kterou předložila organizace Česká republika – Správa železniční 
dopravní cesty. Předmětem smlouvy je umístění inženýrské sítě a strpění vstupu a vjezdu. Stav-
bou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 2775 
(ostatní plocha) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou o výměře cca 53 m2. Cena věcného břemena – 
služebnosti – bude ve smlouvě o zřízení věcného břemena – služebnosti inženýrské sítě – určena 
znaleckým posudkem, minimálně 1.000,-Kč plus DPH dle zákonné sazby. Rada města předává věc 
k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost pana Jaroslava Vejvody, bytem Záskalí č.p. 1, Hodkovice nad Mohel-
kou, o zřízení příjezdové cesty / prodej části pozemku ve vlastnictví města p.č. 3317 v k.ú. Hodko-
vice nad Mohelkou. Rada města se žádostí bude zabývat následně až po vyklizení pozemku města 
p.č. 3317 v k.ú Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města vzala na vědomí žádost o realizaci komunikace Zahradní, na p.č. 584, 560/1 a 559/1, 
vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou předložili obyvatelé zmíněné lokality. 

-  Rada města doporučuje vzdání se práva a pominutí dluhu včetně příslušenství vůči městu Hodko-
vice nad Mohelkou u pohledávky související s užíváním bytu č. 2, ulice Rychnovská 391, Hodkovice 
nad Mohelkou, jehož byl pan G. nájemcem z důvodu její nedobytnosti a odpis pohledávky spravo-
vané Bytovým Hospodářstvím Hodkovice za panem G. z titulu pohledávky za nájemné a služby 
a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-   Rada města vzala na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za 
období 2. čtvrtletí 2016.

-  Rada města vzala na vědomí hodnocení činnosti mateřské školy za období leden až červen 2016. 

-  Rada města projednala oznámení o konání 7. ročníku hodkovického triatlonu dne 16. 7. 2016 
v době od 10.30 do 15.00 hod. v Hodkovicích nad Mohelkou Rada města s pořádáním akce souhlasí.

-  Rada města schválila navržené termíny zasedání Rady města a Zastupitelstva města ve 2. pololetí 
2016. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o přidělení parkovacího místa v blízké dostupnosti ordinace praktic-
kého lékaře pro děti a dorost, Liberecká 19, Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala MUDr. Žofia 
Hanzely, Pod Rušičkou 1603, 463 11 Liberec, IČ: 04950216.

-  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem části pozemku p.č. 3298 (trvalý travní porost) o celkové 
výměře 3746 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře cca 300 m2. Žádost 
podal pan K., bytem  Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města vzala na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu v rám-
ci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v Podlesí č.p. 653 u paní R. (+ 1 oso-
ba) a u paní K. (+ 1 osoba). Dále v Podlesí č.p. 624 u paní F. (+ 1 osoba) a v ul. Liberecká č.p. 6  
u pana  K. (+ 4 osoby).

-  Rada města schválila žádost o čerpání z rezervního fondu, kterou předložila ředitelka mateřské 
školy Mgr. Irena Ryplová. Rada města souhlasí s čerpáním z rezervního fondu na provedení oprav 
– stavební  maximálně do částky 10.000,-Kč, židličky pro nejmenší děti v částce 20.880,-Kč a stoleč-
ky pro nejmenší děti v částce 10.888- Kč.

-  Rada města v pozici výběrové komise jmenované podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, provedla výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce lávky 
u Bradáčů (ev. č. L2) a Rekonstrukce mostu v ul. Poštovská (ev. č. M5) “. Podle provedeného výbě-
rového řízení, jehož průběh a výsledek je obsahem samostatného zápisu, byla vybrána společnost 
SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094 s vysoutěženou cenou ve 
výši 2 728 456,53 Kč včetně DPH. Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Informace z 5. zasedání zastupitelstva města 29. 6. 2016
-  Zastupitelstvo města schválilo revokaci usnesení Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou č. 

30/16 ze dne 18.05.2016 tak, že schvaluje s výhradou (rozpočtové opatření č. 6 bylo schváleno po 
uskutečnění výdaje) účetní závěrku a závěrečný účet města za rok 2015 předložený radou města. 
Údaje mají návaznost na Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Vyjádření k této Zprávě bylo 
zasláno ve stanovené lhůtě na Krajský úřad Libereckého kraje. Ostatní body zůstávají bez výhrad.

-  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016. Příjmy po této rozpočtové změně bu-
dou 46.267.186,00 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 54.547.101,00  Kč a financování po rozpoč-
tové změně bude 8.279.915,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o koupi pozemku města p. č. 3575 (trvalý travní porost) o vý-
měře 10732 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní R., bytem Hodkovice nad Mohel-
kou. Cena 50,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

Pokračování na straně 6
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-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti inženýrské sítě, kterou předložila organizace Česká republika – Správa železniční 
dopravní cesty. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to 
pozemek p.č. 2775 (ostatní plocha) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou o výměře cca 53 m2. Cena věcné-
ho břemena bude určena znaleckým posudkem, minimálně 1.000,-Kč plus DPH dle zákonné sazby.

-  Zastupitelstvo města schválilo vzdání se práva a pominutí dluhu včetně příslušenství vůči městu 
Hodkovice nad Mohelkou u pohledávky související s užíváním bytu č. 2, ulice Rychnovská 391, 
Hodkovice nad Mohelkou, jehož byl pan G. nájemcem z důvodu její nedobytnosti a odpis pohledáv-
ky spravované Bytovým Hospodářstvím Hodkovice za panem G. z titulu pohledávky za nájemné 
a služby.

-  Zastupitelstvo města schválilo revokaci usnesení Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou 
č. 85/15 ze dne 16.12.2015 tak, že seznam stavbou dotčených nemovitostí rozšiřuje o pozemek  
p. č. 218 (vodní plocha) o výměře 36 m2 v k.ú. Záskalí.

-  Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 23/16 ze dne 20. 4. 2016 v plném rozsahu a přijímá nové 
usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje likvidaci referentského vozu 
Škoda Felicia LX, SPZ: LBM 83-26 a vyřazení z majetku města.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 6DHM160……, kterou předložila obchodní firma Povodí Labe, státní podnik, Hradec 
Králové - Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003, IČ: 70890005. Pozemek, který bude 
v budoucnu zatížen věcným břemenem, je pozemek evidovaný jako p.č.783/1 v k.ú. Hodkovice nad 
Mohelkou. Část služebného pozemku bude dotčena inženýrskou stavbou mostu v ul. Poštovská.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. 6DHM160……, kte-
rou předložila obchodní firma Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové - Slezské Předměstí, Víta 
Nejedlého 951/8, PSČ 50003, IČ: 70890005. Předmětem nájmu je pozemek evidovaný jako p.č. 783/1 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Část pozemku o celkové výměře 111,11 m2 přenechává Povodí Labe, 
státní podnik městu Hodkovice nad Mohelkou k dočasnému užívání jako staveniště pro stavební 
akci „Rekonstrukce mostu v ul. Poštovská přes Mohelku, Hodkovice nad Mohelkou“. Nájemné za 
celou pronajímanou plochu za rok bude činit 778,- Kč.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 6DHM160……, kterou předložila obchodní firma Povodí Labe, státní podnik, Hradec 
Králové - Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003, IČ: 70890005. Pozemek, který bude 
v budoucnu zatížen věcným břemenem, je pozemek evidovaný jako p.č.783/1 v k.ú. Hodkovice nad 
Mohelkou. Část služebného pozemku bude dotčena inženýrskou stavbou lávky u Bradáčů.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. 6DHM160……, kte-
rou předložila obchodní firma Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové - Slezské Předměstí, Víta 
Nejedlého 951/8, PSČ 50003, IČ: 70890005.Předmětem nájmu je pozemek evidovaný jako p.č. 783/1 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Část pozemku o celkové výměře 76,5 m2 přenechává Povodí Labe, 
státní podnik městu Hodkovice nad Mohelkou k dočasnému užívání jako staveniště pro stavební 
akci „Rekonstrukce lávky u Bradáčů přes Mohelku, Hodkovice nad Mohelkou“. Nájemné za celou 
pronajímanou plochu za rok bude činit 536,- Kč.

-  Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, kterou se stanoví část společné-
ho školského obvodu základní školy, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou 
se stanoví část společného školského obvodu základní školy. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnác-
tým dnem po dni jejího vyhlášení.

-  Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se vydává požární řád. 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

-  Zastupitelstvo města schválilo navržené termíny jednání Zastupitelstva města pro  2. pololetí 2016 
dle předložené zprávy.

-  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zpracování studie na koupací biotop v areálu součas-
ného koupaliště.

-  Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění 5. Výzvy k podání žádostí o dotaci z Dotačního fondu 
města Hodkovice nad Mohelkou. Podpořeny mohou být kulturní, vzdělávací, sportovní, společenské 
a volnočasové aktivity a akce: na území města, ve prospěch jeho obyvatel, pro propagaci města a na 
podporu studentských prací, za podmínek, které stanovuje 5. Výzva. 

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 20. 6. 2016 a pověřuje radu 
města úpravou nájemní smlouvy s nájemcem Kulturního domu.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Zastupitelstvo města: 
21. 9. 2016, 2. 11. 2016, 14. 12. 2016

Rada města: 
31. 8. 2016, 14. 9. 2016, 26. 9. 2016, 12. 10. 2016, 26. 10. 2016, 9. 11. 2016, 
23. 11. 2016, 7. 12. 2016 a 21. 12. 2016

Informace o termínech jednání ZM a RM

Upozorňujeme občany města, že splatnost  poplatku za komunální odpad 
a druhé pololetí roku 2016 je splatná do konce září 2016.

Poplatek můžete uhradit hotově do pokladny města nebo převodem na účet 
Města Hodkovice nad Mohelkou. Číslo účtu: 0984945399, kód banky je 0800 
(Česká spořitelna, a. s., pobočka Liberec) a variabilní symbol je 1337 a Vaše číslo 
popisné. 

Děkujeme. 

Jana Mizerová, správa daní a poplatků

UPOZORNĚNÍ
splatnost  poplatku za komunální odpad
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--- Zastávka ZÁSKALÍ --- 
změna na první pohled 

Šťastnou cestu všem, kdo ji využijí.

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

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

On-line katalog

www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog

Městská knihovna  
připravuje v rámci akce 
Týden knihoven 2016

besedu

s Halinou Pawlowskou
ve středu 5. října 2016 

od 18.00 hodin

v Městském kině 
v Hodkovicích nad Mohelkou.

Vstupné bude 200 Kč 
a předprodej vstupenek 

zahájíme 5. září 2016 v knihovně.

Oskar  Hahn

UMĚLECKÁ AGENTURA

CHUŤ
DO ŽIVOTA

aneb o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují,
abychom se jim společně smáli. A taky, pochopitelně, o jídle! 
Protože: všechno je putna, jen když nám chutná....

haliny pawlowské

one 
woman 
show
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www.zlikvidujauto.cz

VÝKUP VOZIDEL ZA HOTOVÉ
•  • •  •OSOBNÍ NÁKLADNÍ AUTOBUSY

• vystavení dokladu k zákonnému odhlášení vozidla z registru

odtah vozidel zdarma• 

• • prodej náhradních dílů odtahové služby

výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal• 

603 846 092
775 444 666
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ART
WEEK

LIBEREC
2016

www.artweekliberec.eu
www.visitliberec.eu

D a n i e l  
H a n z l í k

 Kostel sv. Antonína Velikého 
(Kirche des heiligen Antonius)

M a r k
T h e r
Kino Varšava

ART
WEEK

LIBEREC
2016

9.9.–
–16.9.

ART
WEEK
LIBEREC

2016

ART
WEEK

LIBEREC
2016

n u l t ý
r o č n í k
nullter
Jahrgang

Vernisáž: 9. 9. 2016 19:00 hodin / Oblastní galerie Liberec - Lázně  |  Vernissage am 09.09.2016 um 19 Uhr / Regionalgalerie im ehem. Stadtbad
Přednáška: Umění po médiích - Václav Janoščík - 9. 9. 2016  |  Vortrag: Kunst mittels der Medien - Václav Janoščík - 9. 9. 2016

ART
WEEK
LIBEREC

2016

H a n a  
K o s t r u c h o v á

Liberecké podzemí 
(Luftschutzbunker)

C h r i s t i a n  
J u a n  P a g e

Oblastní galerie Liberec - Lázně 
(Regionalgalerie im ehem. 

Stadtbad)

S a r a h
G o s d s c h a n

Severočeské muzeum v Liberci 
(Nordböhmishes Museum in 

Liberec)



KINO – ZÁŘÍ 2016 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

12 Kulturní kalendář

3. 9. 2016 SEDMERO KRKAVCŮ
Pohádka, Česko / Slovensko, 2015, 97 min

4. 9. 2016 ŽIVOT JE ŽIVOT 
Komedie, Česko, 2015, 95 min

5. 9. 2016 GANGSTER KA
Krimi / Drama / Thriller, Česko, 2015, 100 min

 6. 9. 2016 GANGSTER KA: AFRIČAN 
Krimi / Drama / Thriller Česko, 2015, 100 min

POPRVÉ ZAVÍTÁ DO HODKOVIC NAD MOHELKOU  

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
PROMÍTAT BUDE 4 ZÁŘIJOVÉ VEČERY 3.– 6. 9. 2016

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ – PO SETMĚNÍ – PŘEDPOKLAD VE 20.15
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA HODKOVICE NAD MOHELKOU

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

VÝTĚŽEK BUDE POUKÁZÁN NA          KONTO BARIÉRY

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Pátek 9. září v 17.30 hodin
ZRCADLO DUŠE
VERNISÁŽ VÝSTAVY JANY HAVELKOVÉ 
enkaustika – malování voskem

Sobota 10. září v 18 hodin
CIRKUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Pátek 16. září v 19 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA
Již čtvrté pokračování  animované rodinné komedie USA o  čiperných 
veverkách, které se tentokrát snaží odvrátit svatbu jejich člověčího přítele 
Davea. Délka 92 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 23. září v 19 hodin
UČITELKA
Zdánlivě laskavé a  empatické učitelce, která prostřednictvím svých žáků 
ovlivňuje rodiče s cílem osobního zisku, se rozhodnou vzepřít tři rodiny. Nový 
český film inspirovaný skutečnou událostí podle scénáře P. Jarchovského 
a v režii J. Hřebejka. Délka 102 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 30. září v 19 hodin
TEORIE TYGRA
Veterinář Jan (J. Bartoška) se rozhodne získat zpět vládu nad vlastním 
životem a splnit si konečně své sny. Úspěšná česká komedie. Délka 101 minut. 
Vstupné 50 Kč.

ZÁŘÍ – LISTOPAD: PŘEDSÁLÍ KINA 
VÝSTAVA J. Havelkové  ZRCADLO DUŠE

Fotografike k filmu UČITELKA. Zdroj: www.ceskatelevize.cz
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Sdružení rodáků 
a přátel  Hodkovic

pořádá již tradiční

„CESTU ZA POZNÁNÍM“

v sobotu dne 10. 9. 2016
Start u RESTAURACE NA KOUPALIŠTI 

v Hodkovicích n/M.
od 09.00 – 10.00 hodin

Za symbolický startovací poplatek 20 Kč (děti do 15-ti let 10 Kč a nejmladší 
zdarma) projdete stezku cca 4,2 km dlouhou, plnou tajemné historie 

a povídání o zajímavých pamětihodnostech v našem městě.

Na konci (ve „Skalním údolí“) dostane každý účastník  
buřtíka a pivo (limo) zdarma.

TRASA A ZASTÁVKY CESTY ZA POZNÁNÍM 2016 

 Ö Od restaurace Na Koupališti půjdeme po silničce až za Šímovnu, kde odbočíme 
vlevo a půjdeme po cestě (ne přes louku!) ke kapličce v Antonínově (1).

 Ö Pokračovat budeme po cestě kolem sochy k potůčku (2) a údolím k lyžařskému 
vleku (3). 

 Ö Další zastavení (4), je nedaleko, u roubené chalupy. Dále budeme pokračovat 
do kopce k Záskalí (5). 

 Ö Po silnici začneme klesat k Hodkovicím, ale po dvou stech metrech odbočíme 
u křížku vlevo na cestu (6) a sestoupíme ke kapli (7). 

 Ö Dál budeme klesat cestou „Buchem“ (8), až na silnici po které půjdeme asi  
500 metrů a nezapomeneme krátce odbočit vpravo, k soše Panny Marie (9). 

 Ö To už jsme na dohled našemu cíli. Po travnaté cestě sejdeme k silnici a do 
Skalního Údolí.

Délka asi 4,2 km, převýšení necelých 200 m, trasa jde projet i s kočárkem, 
ale tatínek musí pořádně zatlačit. Časově to odhadujeme, i se zastávkami,  
na 2 až 2 a půl hodiny.

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

!!! – pro děti bude připraven nafukovací hrad a jiné atrakce !!!

U občerstvení nám den (od cca 11:00 –  dle přání) zpříjemní hudba
"HURAŠ BAND" se svým bohatým repertoárem.

Mladí, staří, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové i děti (možno i s kočárky), 
všichni jste srdečně zváni na opravdu nenáročnou procházku a taneček. Krása 
a malebnost „Skalního údolí“ podbarvená příjemnou atmosférou hudby a vůně 
přírody by neměla nechat doma sedět ani Vás, kteří si na stezku netroufáte. 
Každého rádi přivítáme. Na kratší či delší posezení zajištěno občerstvení.
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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.

Prodeje se uskuteční v sobotu 11. září a 18. října 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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Povinná vakcinace proti vzteklině
Hodkovice nad Mohelkou – úterý 20. 9. 2016 

Hodkovice  - odbočka do Skalního údolí 15.00 – 15.15 hod.
Dolení Záskalí – autobusová zastávka 15.15 – 15.30 hod.
Hodkovice – křižovatka pod kinem 15.40 – 16.00 hod.
Hodkovice – Pelíkovická ul. 16.10 – 16.20 hod.
Jílové – na návsi 16.30 – 16.50 hod.
Hodkovice – Mánesova (parkoviště DPS) 17.00 – 17.20 hod.

Náhradní termín: středa 24. 9. 2016 u p. Jaroslava Honců 

(tel. 724 234 335), 

Česká ul. 148, 

Hodkovice nad Mohelkou

 

 

41.ročník  Lesního běhu 
 

Faistauerův memoriál 
 
Hodkovice nad Mohelkou         Skalní údolí     So 15. října 2016  
 
Pořádá:            SK Hodkovice n. Moh. - oddíl lyžování 
 
Start:             kategorie mládeže v 9.30 hod.  
                         kategorie muži v 11.30 hod. 
 

Prezentace:          na místě od:     8.30 hod průběžně 

                              elektronicky: www.burin.cz  
                                                            na místě    elektronicky 
Startovné:         dospělé kategorie 80,- Kč            60,-Kč 
                        dorost                    40,- Kč            20,-Kč 
                         žactvo 5.-8.kat.     40,- Kč            20,-Kč 
                              žactvo 1.-4.kat.      20.- Kč           10,-Kč 
 
Ředitel závodu:  POKORNÝ Pavel 
Prezentace:  Švorc Martin 
Velitel trati:           BRADÁČ  Bohumil 
Hlavní rozhodčí:   FIALA  Jaroslav   
 

Závodí se podle pravidel lyžování o hodnotné ceny! 
Závodní kategorie                                  roč. narození                délka tratí 
 

1 a 2. Předžákyně a předžáci  2010 - 2009                150 m   
3 a 4. Žákyně a žáci nejmladší              2008 - 2007                 300 m 
5 a 6. Žákyně a žáci mladší                  2006 - 2005            750 m 
7.   Žákyně starší                                    2004 - 2003               1000 m 
8.   Žáci starší                                         2004 - 2003               1500 m 
9.  Dorostenky mladší                 2002 - 2001            1500 m 
10. Dorostenci mladší                             2002 - 2001              2800 m 
11. Dorostenky starší                              2000 - 1999                2800 m 
12. Ženy                                                1998 a starší              2800 m 
13. Dorostenci starší                              2000 - 1999                   3600 m 
14. Muži veteráni                     8. 10. 1975 a starší            7200 m 
15. Muži hlavní závod                            1998 – 7. 10. 1975                    7200 m  

                      www.burin.cz 
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Připravujeme!!!

17. 9. 2016 Výtvarná dílnička na Hodkovických městských slavnostech
 (od 13:30 - 16 hod naproti Městské radnice)

 Drakiáda (termín bude upřesněn)

12. 11. 2016 Výlet do svíčkárny
  (dopravu a část nákladů uhradíme, proto je nutné se na-

hlásit předem na připravený formulář v RK Motýlek cena 
výletu je 50Kč/na osobu)

15. 11. 2016 Pečení perníčků (v rámci výtvarné dílny)

22. 11. 2016 Zdobení perníčků  (v rámci výtvarné dílny)

25. 11. 2016 Adventní dílna

2. 12. 2016 Mikulášská nadílka

V případě dotazů mě kontaktujte na tel.č. 604 122 544 Světlana Brázdová

Říjen

Září

Listopad

Prosinec

Pondělí:
08.00 – 12.00  volná herna
17.00 – 18.00  PILATES  rezervace na 
 http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice
19.00 – 20.00 TRAMPOLÍNKY odkaz k přihlášení a založení uživatelského účtu
 http://www.supersaas.cz/schedule/hopsani/rezervace

Úterý:
08.00 – 12.00  volná herna
17.00 – 18.30 VÝTVARNÁ DÍLNA (od 20. 9.)
19.00 – 20.00 TRAMPOLÍNKY

Středa:
08.00 – 12.00  volná herna
09.30 – 10.30  POHYBOVÁ ŠKOLIČKA (pro chodící děti cca 1,5 roku)
10.30 – 11.30  PILATES  rezervace na 
 http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice
17.45 – 18.45 TRAMPOLÍNKY odkaz k přihlášení a založení uživatelského účtu
 http://www.supersaas.cz/schedule/hopsani/rezervace
19.00 – 20.00 KALANETIKA (Pavla Rolečková)

Čtvrtek:
08.00 – 12.00  volná herna
16.00 – 17.30  OTAKÁREK ( pro děti od 4 do 6 let)
18.00 – 20.00  JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Pátek:
08.00 – 12.00  volná herna
18.00 – 19.00 TRAMPOLÍNKY 

Volná herna pro rodiče a děti je otevřena  
při každé aktivitě v programu – vstup zdarma.
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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
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90 let závodů do vrchu
Je to již 90 let, co se začala psát historie závodů do vrchu z Hodkovic na Záskalí. Dva 
ročníky, v letech 1926 a 1927, zachytila i hodkovická kronika.

Neděle 6. června 1926.
Dnes od 3 do 6-ti hodin odpoledne za pod-

mračeného počasí se konaly závody do vrchu 
pořádané jabloneckým klubem motoristů na 
záskalské silnici od hostince „ Ve skalním údolí 
„ k hostinci „ Na krásné vyhlídce „ na Záskalí.

V té době obsadily tisíce diváků uvolněná 
prostranství na silnici; četné automobily zauja-
ly postavení na vykázaných místech. Závodů se 
účastnilo 38 jezdců.

Nejlepšího času dne dosáhl Gustav König 
z Liberce, který projel uvedeným úsekem za 
2 minuty a 28 vteřin.

Neděle 7. srpna 1927.
Dnes uspořádal klub motoristů z Jablonce 

své 2. závody do vrchu na tříkilometrové zá-
vodní dráze od dětského domova v Hodkovicích 
k hostinci „ Na krásné vyhlídce „ na Záskalí.

Závody proběhly bez nehody a přilákaly ko-
lem 10000 diváků. V nejlepším čase dojel Franz 
Liebig z Liberce za 2 minuty a 42 vteřin.

Zajímavostí je i kategorie motocyklů s po-
stranním vozíkem – oba ročníky vyhrál Gustav 
König z Liberce. Někteří prodejci automobilů 
a motocyklů neopomněli v novinách poukázat 
na úspěchy značky v těchto závodech, jak je vi-
dět na obrázcích.

Novodobá historie závodů do vrchu potom 
začala téměř o 50 let později.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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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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Smrt Roberta Kahliga v Alpách v srpnu r. 1931

Je to již 85 let, co se v Alpách smrtelně zranil Robert Kahlig, odborný učitel a později ře-
ditel německé měšťanské školy v Hodkovicích. Tento rodák z Opavy byl v Hodkovicích  
oblíben a jeho smrt zdejší obyvatelstvo velmi zasáhla.

V městské kronice je o této události napsáno toto:

Sobota 8. srpna 1931.

Dnes dostala paní ředitelová Kahligová zprá-
vu, že se její manžel při sestupu z Finsteraahor-
nu se svým průvodcem zřítil a smrtelně zranil. 
Tato zvěst proletěla jako oheň naším městečkem, 
vždyť tu pan ředitel Kahlig působil od roku 1918 
a získal si úctu a ocenění všech jako vedoucí 
německé obecné a měšťanské školy po osm let 
jak touto činností, tak svou skromností a las-
kavostí. Jako zakladatel a předseda vzdělávací-
ho a zahrádkářského spolku se velmi zasloužil 
o podporu zájmů těchto spolků a pro své bohaté 
vědomosti a výmluvnost při skvělých přednáš-
kách byl znám a vysoko hodnocen v širokých 
okresních kruzích. 

Jako přítel hor a sportu věnoval mnoho 
hodin povznesení tělesné zdatnosti naší školní 
mládeže i výchově dospělých. Jako člen výboru 
okresní péče o mládež pečoval otcovsky také 
o chovance zdejšího dětského domova. Proto na 
něj budeme trvale s úctou vzpomínat.

Ve středu 19. srpna 1931 se v kreslírně měš-
ťanské školy konala smuteční slavnost za tak 
náhle zesnulého pana ředitele Roberta Kahliga, 
uspořádaná učitelským sborem. Účastnil se jí 
okresní školní inspektor Wenzel Richter, četní 
kolegové z okresního spolku učitelů, zástupci 
místní školní rady a místních lidových spolků, 
školní mládež a mnoho obyvatel.

Rekviem, které poté bylo ve farním kostele, 
slavnost uzavřelo. Již v září téhož roku začali 
přátelé a příznivci zesnulého R. Kahliga snášet 
kameny a budovat kamennou zeď na památník. 
Ten byl zbudován na Javorníku uprostřed oblasti 
hodkovických lyžařů. Slavnostní odhalení pa-
mátníku se uskutečnilo v sobotu 27. srpna 1932.

Na fotkách je pamětní list s podobenkou 
Roberta Kahliga a památník na Javorníku z tři-

cátých let, kdy byl dobře viditelný z cesty k javor-
nické kapličce.

Poznánka:
Finsteraahorn (4274 m n. m.) - nejvyšší vr-

chol Bernských Alp a jedna z nejvyšších hor Ev-
ropy.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Kadeřnictví Trendy - p. Plchová oznamuje,  
že od 18. 9. bude zrušena pevná telefonní linka.

Objednávat se můžete na mobil č. 725 241 132. 

Děkuji za pochopení  
a těším se na vaši náštěvu.

 

Zrcadlo duše 
Jana Havelková – enkaustika 

Vernisáž výstavy 9. 9. 2016 v 17.30 hod. 

Kino Hodkovice nad Mohelkou 
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Společně vykročme pravou nohou a začněme 1. 9. 2016 v MŠ Hodkovice nad Mohelkou.
Moc se těšíme na stávající, tak i na nově příchozí děti pro školní rok 2016/2017.

Netradiční olympiáda v DPS

V úterý dne 16. 8. 2016 se místo pravidelné ,,ka-
várničky“ konala seniorská akce Netradiční 
olympiáda v DPS Hodkovice nad Mohelkou. 

Celková účast byla 23 aktivních seniorů. Nej-
mladší sportovkyni je 64 let a nejstarší  účastnici 
olympiády je 94 let. 

Senioři si vyzkoušeli neobvyklé disciplíny, 
které nebyly vůbec jednoduché:

1. házená
2. košíková
3. foukaný fotbal
Tato olympiáda bude mít ještě další čtyři 

kola, vždy v úterý místo kavárničky. 
Celý svět sledoval olympiádu v Riu, ale naši 

hodkovičtí senioři si ji dokázali užít na vlastní 
kůži a za to jim patří velký obdiv. 

Pořadatelé a soutěžící
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HODKOVICKÉ LÉTO HER A ZÁBAVY 2016

Fotografie na titulní a této straně pocházejí z různých událostí Hodkovického léta her a zábavy 2016:

--- Stavění z přírodnin --- Ukliďme si městský les ---
--- Hravé náměstí --- Fotovycházka ---  


