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Vážení čtenáři,

máme za sebou září, které bylo opravdu na-
plněné akcemi. Nejinak tomu bude i v říjnu, 
v tomto vydání si vás dovolíme pozvat na "les-
ní běh" nebo na vyřezávání dýní v areálu ma-
teřské školky. Samozřejmostí jsou informace 
z městského úřadu a ohlédnutí za slavnostmi, 
toto vše a mnoho dalšího naleznete v tomto 
vydání. V listopadovém se již pochlubíme po-
zvánkou na adventní akce.

Stále ještě slunečný měsíc říjen, 
za kolektiv redakční rady přeje

Naďa Burianová

Přivítány budou tyto děti:
Klaudie Šmídová, Ema Brázdová, Sebastian a Alex Polmovi, Ester 
Šoltysová, Jiří Rejcha, Jiří Šalda, Vojtěch Vítek

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 21. 10. 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 říjnu 2016

Našim jubilantům blahopřejeme 
k jejich životnímu výročí 

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

Věra Košková, Vlasta Jirošová, 
Helena Nagyová, Věra Čiháková, 

Stanislav Bradáč

Uzávěrka listopadového čísla Kulturního kalendáře 
je výjimečně už 17. října!!!

!!! UPoZoRNĚNÍ !!!
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Městský úřad informuje

Informace ze 14. zasedání rady města 31. 8. 2016
-  Rada města projednala žádost o prodej části pozemku, kterou předložil p. D., bytem Hodkovice 

nad Mohelkou. Jedná se o část pozemku, místní komunikaci,  p.p.č. 2448 o celkové výměře 941 m2 
(ostatní plocha, ostatní komunikace). Rada města s prodejem části pozemku nesouhlasí a předklá-
dá věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost o koupi bytové jednotky č. 13, budovy č.p. 537, na p.p. 1454 v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní F., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města 
s prodejem souhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem části pozemku p.č. 522 (zahrada) o výměře 36 m2 v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou, kterou podali manželé K., bytem Soběslavice. Záměrem je využití k pěs-
tování zeleniny, ovoce a část bude zahrada.

-  Rada města projednala žádost o pronájem neobsazeného bytu o velikosti 4+1 v 1. patře budovy 
městského kina, Pražská č.p. 179 v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost podali slečna Š. a pan H., 
oba Hodkovice nad Mohelkou. Rada města pověřuje starostku města jednáním o dalších podmín-
kách rekonstrukce a pronájmu s žadateli. 

-  Rada města schválila žádost o povolení pronajmout byt nad restaurací Na Koupališti panu S. na 
dobu 6 měsíců. Žádost předložila paní Šárka Kadavá, Poštovská 261, 463 42 Hodkovice nad Mohel-
kou, IČ 71688871.

-  Rada města neschválila  žádost o odkoupení parket uložených v půdních prostorách městské rad-
nice, kterou podala paní J., bytem Liberec. 

-  Rada města vzala na vědomí žádost o opravu a odvodnění komunikace v ulici Lesní, kterou podali 
manželé P., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města a pověřuje starostku města jednáním se 
společností Severočeské vodovody a kanalizace o realizaci oprav komunikace úprav příjezdové cesty 
k vodojemu a rekonstrukci ul. Lesní zahrnuje do soupisu nutno opravit. 

-  Rada města vzala na vědomí žádost o prodloužení chodníku pro pěší na Liberecké ulici alespoň ke 
Skalnímu údolí nebo k odbočce zelené turistické značky ke Kozí bradě, kterou podali manželé P., 
bytem Hodkovice nad Mohelkou.  V současné chvíli není budování chodníku v této lokalitě priori-
tou. O možnosti budeme jednat s vlastníkem komunikace.

-  Rada města projednala žádost o souhlas s plánovaným záměrem zpevnění části cesty u rodinného 
domu Záskalí 41 a poskytnutí příspěvku na realizaci tohoto záměru, kterou podali manželé H., 
bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města souhlasí se zpevněním cesty gabionovou sítí s ka-
mennou výplní a poskytnutím fi nanční částky ve výši 2.000,-Kč za podmínky doložení dokladů 
o vynaložených nákladech po ukončení úprav.

-  Rada města schválila žádost restaurace Na koupališti v Hodkovicích nad Mohelkou, kterou podala 
paní Šárka Kadavá, o povolení prodloužení nočního klidu z důvodu pořádání taneční zábavy ode 
dne 10. 9. 2016 od 17.00 hod. do 24.00 hodin. Pořadatel zajistí řádnou pořadatelskou službu.

-  Rada města schválila revokaci usnesení rady města č. 153/16 ze dne 22. 6. 2016 tak, že schvaluje 
vytvoření parkovacího místa v blízké dostupnosti ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, Li-
berecká 19, Hodkovice nad Mohelkou.pro MUDr. Žofi i Hanzely, Pod Rušičkou 1603, 463 11 Liberec, 
IČ: 04950216, a to bezúplatně. 

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

V  letošním roce proběhne ve dnech 3. – 9. října jubilejní 20. ročník Týden knihoven. Tuto 
celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Naše knihovna 
se celých dvacet let pravidelně Týdne knihoven zúčastňuje tradičními drobnými akcemi. 

Pro letošní rok jsme pro vás připravili ve výpůjčních dnech Dny otevřených dveří, registraci nových 
čtenářů zdarma do konce roku a amnestii zapomětlivých čtenářů – můžete vrátit knihy bez pokuty! 
Pro seniory jsme ve výpůjčních dnech připravili praktické ukázky, rady a návody k využití internetu.
 
Vrcholem našeho Týdne knihoven je beseda Chuť do života s  Halinou Pawlowskou, kterou 
z kapacitních důvodů a velkého zájmu spoluobčanů přesouváme do Městského kina.

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

Upozornění: ve dnech 17. října – 4. listopadu bude knihovna 
z důvodu rekonstrukce vstupní chodby uzavřena!

Pokračování na straně 6
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-  Rada města schválila žádost o souhlas s umístěním sídla nově vzniklé společnosti KáDéčko  
Bar & Grill s.r.o. na adrese Sokolská 412, Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města vzala na vědomí dílčí účetní závěrku, rozvahu, výkaz zisků a ztráty příspěvkové orga-
nizace sestavenou k 30. 6. 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, 
a to bez výhrad.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů ke dni 31. 7. 2016. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 148.395,50 Kč. Rada města 
požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města vzala na vědomí zprávu o kontrole požárního vodovodu dle ČSN 730873 s místem 
provedení Kulturní dům.

-  Rada města vzala na vědomí sdělení o stavu exekuce povinného pana M., bytem Hodkovice nad 
Mohelkou. 

-  Rada města vzala na vědomí  žádost o udělení čestného občanství města Hodkovice nad Mohelkou 
in memoriam panu Josefu Fantovi a po stanovení podmínek pro udělení čestného občanství se 
k věci vrátí.

-  Rada města schválila návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou. Byt č. 13 
byl přidělen panu S., bytem Zásada .

-  Rada města projednala zápis z jednání bytové komise RM ze dne 8.08.2016 s návrhem na přidělení 
městského bytu v domě Podlesí č.p. 623 v Hodkovicích nad Mohelkou a schválila přidělení bytu 
č. 2 o velikosti 1+1 v Podlesí č.p. 623 paní Š., bytem Hodkovice nad Mohelkou, s platností smlouvy 
od 15. 9. 2016.

-  Rada města projednala zápis č. 8 ze schůze Dotační komise, která projednala a vyhodnotila do-
šlé žádosti o příspěvek z Dotačního fondu města v rámci 5. výzvy roku 2016. Z celkového počtu 
podaných 2 žádostí Dotační komise doporučuje radě města ke schválení 1 žádost; 1 žádost byla 
zamítnuta.

-  Rada města schválila na základě doporučení Dotační komise a předložených podkladů přidělení 
následujících prostředků z Dotačního fondu města:
-   Žádost č. 1 – Petr Valeš – název akce 4B Race Hodkovický triatlon, příspěvek na trikoty závodní-

ků, přiděleno 5.000,- Kč
-  Žádost č. 2 – Zdeňka Šlamborová – název akce Studijní cesta Sogang University, Korea - zamítnuto

-  Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  
č. IV-12-4011621/VB/01. Předmětem smlouvy je zřízení umístění a provozování zařízení distri-
buční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to 
pozemek p. č. 1432 (ostatní plocha) o výměře 2185 m2, pozemek p.č. 1437 (ostatní plocha) o výměře 
132 m2, pozemek p.č. 1686/1 (ostatní plocha) o výměře 4301 m2, pozemek p.č. 1690 (ostatní plocha) 
o výměře 931 m2, vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení 
věcného břemene se se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné 
sazby platné ke dni uskutečnění platby.Rada města s uzavřením shora uvedené smlouvy souhlasí 
a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  
č. IV-12-4013590/VB/02. Předmětem smlouvy je zřízení umístění a provozování zařízení distri-
buční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to 
pozemek p. č. 584(trvalý travní porost) o výměře 757 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorá-
zová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus 
daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Rada města s uzavře-
ním shora uvedené smlouvy souhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala a souhlasí s Vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby 
v Hodkovicích nad Mohelkou a s Etickým kodexem pracovníků v sociálních službách s účinností 
od 1. 9. 2016 dle návrhů podaných Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou, vedoucí DPS.

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

-  Rada města projednala žádost o směnu pozemků. Město Hodkovice nad Mohelkou navrhuje smě-
nit pozemek p.č. 1686/6 (ostatní plocha) o výměře 788 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, jehož 
je vlastníkem, za pozemek p.č. 1680 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 432 m2, pozemek  p.č. 
1679/5 (ostatní plocha) o výměře 65 m2 a pozemek p.č. 1677/3 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 , vše 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, ve vlastnictví Sportovního klubu Hodkovice nad Mohelkou z.s. 
Směna se navrhuje jako bezúplatná. Rada města se směnou pozemků souhlasí, ukládá tajemnici 
zveřejnit záměr směny pozemků na úřední desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitel-
stva města.

Informace z 15. zasedání rady města 14. 9. 2016
-  Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4003031/VB1. Předmětem smlou-
vy je zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovi-
tost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 517 (ostatní plocha) o výměře 
3760 m2 a pozemek p.č. 915 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 948 m2, vše v k. ú. Hodkovice 
nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se se smluvně sjednává 
ve výši 3.500,- Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. 
Rada města s uzavřením shora uvedené smlouvy souhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupitel-
stvu města.

-  Rada města projednala žádost o udělení souhlasu se zasklením lodžie bytu č. 12B, Podlesí 624, 
Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní F., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města se 
zasklením lodžie nesouhlasí, řeší se koncepce vzhledu celého domu. 

-  Rada města souhlasí s žádost o udělení souhlasu s výměnou okna v bytě č. 13 v domě v Podlesí č.p. 
622, Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní Ch., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Výměna 
okna bude provedena na vlastní náklady žadatelky. Náklady na výměnu okna budou postupně umo-
řeny z nájemného. Okno musí být stejného typu a vzhledu jako okna v tomto domě již vyměněná.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů zpracované ke dni 31. 8. 2016 Stav dluhů činí ke dni aktualizace 162.278,00 Kč.                 
Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města vzala na vědomí zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou 
dodržování právních předpisů České školní inspekce Liberecký inspektorát ze dne 25.05.2016.

-  Rada města vzala na vědomí výroční zprávu Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou za školní 
rok 2015 – 2016.

-  Rada města projednala návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elek-
trického zařízení k distribuční soustavě č. 16_SOBS01_4121226809. Předmětem smlouvy je odběr 
elektřiny v odběrném místě na adrese: p.č. 326/1 v k.ú. Jílové, vlastníkem Česká republika, přísluš-
ným hospodařit s majetkem státu je Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 
Praha 3. Město Hodkovice nad Mohelkou je povinno zaplatit provozovateli distribuční soustavy 
částku 12.500,00 Kč jako podíl na oprávněných nákladech. Rada města s uzavřením shora uvedené 
smlouvy souhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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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

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky 
se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016 

(případné II. kolo voleb do Senátu 14. a 15. října 2016). 

Volební místnosti budou připraveny 
v Základní škole T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou 

v pátek 7. října 2016 od 14:00 hod do 22:00 hod. 
a v sobotu 8. října 2016 od 8:00 hod do 14:00 hod.

Volby 2016

Rada města Hodkovice nad Mohelkou Vás zve na společné setkání.

Přijďte s námi diskutovat o Vašich námětech, 

připomínkách a problémech

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za Radu města: Markéta Khauerová - starostka města

Společné setkání s Radou města Hodkovice nad Mohelkou

Sejdeme se ve středu 26. 10. 2016 od 18 hodin 
v „klubovně hasičů“ na Záskalí (č.p. 23).

Poděkování za přípravu Hodkovických slavností 2016

Dovolte mi, abych vyjádřila své poděkování všem, kteří  věnovali svůj čas přípravě Hod-
kovických slavností 2016. Každý přispěl svým dílkem do mozaiky, která poskládala velmi 
povedený obraz a jak páteční, tak sobotní program si našel své příznivce a diváky.

Technickým službám děkuji za přípravu 
a úklid náměstí a za zajištění všech technic-
kých záležitostí, Michalovi Trojanovi a jeho 
partě za stavbu a bourání diváckého stanu, 
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic za pří-
pravu výstavy v obřadní síni a trvalou péči 
o odkaz našich předků, Mysliveckému sdru-
žení Boženice za výborný guláš, Sk Hod-
kovice – oddílu lyžařů za zajištění stánku 
s občerstvením a přípravu výborných kob-
lížků, SDH Hodkovice za předvedení práce 
malých hasičů, Rodinnému klubu Motýlek 
za výtvarnou dílnu pro malé návštěvníky 
slavností, Nikče Domácí za báječné vystou-
pení s kapelou, Automuzeu a panu Zbyňku 
Najmanovi za zajištění besedujících závodní-
ků, zajištění průjezdu vozidel a zapůjčení zá-
vodnických artefaktů na výstavu, všem hod-
kovickým majitelům vystavovaných vozů, 
dětem ze Sokola Hodkovice za předvedení 
nacvičených sestav aerobiku, oddílu Tram-
polín z Liberce za krásné představení jejich 
sportu a všem dalším aktérům a účastníkům 
slavností za příjemnou atmosféru slavností.

Dovolím si ale jedno poděkování zcela 
vyzvednou nad rámec všech ostatních a pro-

sím, aby se prostřednictvím paní učitelky 
Romany Kalenské a vedení školy dostalo až 
k dětem a jejich rodičům z tanečního krouž-
ku. Při prvním tanečním čísle to bylo sice 
velmi stylové „tančit jako déšť“ mezi kapka-
mi deště, ale děti to nevzdaly a s naprostou 
samozřejmostí zvládly všechna připravená 
vystoupení úplně skvěle, s ohromným nasa-
zením, řekla bych přímo profesionálně. A já 
jen doufám, že to nikdo neodmarodí, to by 
mě moc mrzelo.

 No a ještě něco málo – Kulturní komise 
– zdá se, že se nám to letos podařilo dobře na-
plánovat, sice to občas trochu zadrhlo v době 
příprav, ale samotný průběh tím ovlivněn 
nebyl. Těším se na další akce a nápady, jak 
v Hodkovicích šířit dobrou náladu a pozvat 
lidi ke společným zážitkům.

 Poděkování patří také sponzorům: hote-
lu Arcivévoda Štěpán, Jarmile Koškové, Broně 
Kučerové, Aleně Thomasové a odborové orga-
nizaci KOVO Monroe.

 
Děkuji Vám všem, velmi si vážím Vaší 

práce.
Markéta Khauerová – starostka města

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



10 11Kulturní kalendář Kulturní kalendář 11

V režii Dariny Martinovské hrají:
Hana Filipová (Natalie Stěpanovna Čubukovová, Nastěnka Kirilovna Kirilovičová)

Hana Pekárková (Olga Knipper, herečka a manželka A. P. Čechova)

Vladislav Kos (Ivan Vasilijevič Lomov, Kiril Kririlovič Kondraškin)

Karel Kyksa (Stěpan Stěpanovič Čubukov, Petr Petrovič Milkin)

Žerty Antona Pavlovice
v pátek  7. 10. 2016 v 18.30 hodin 
sál Krajské vědecké knihovny v liberci
vstupné dobrovolné 

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 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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Nové ordinační hodiny od 1. 10. 2016

MUDr. Žofi a Hanzely
Praktický lékař pro děti a dorost

liberec a Hodkovice nad Mohelkou

email: info@detskylekar-liberec.cz, mobil: 777 255 287

Změna ordinačních hodin dětské lékařky

 Pondělí 11:00 – 14:00
 Úterý 07:30 – 10:00
 Středa 07:30 – 13:30
 Čtvrtek -------------
 Pátek 07:30 – 10:00

ˇ
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ZŠ Hodkovice nad Mohelkou

Ve školním roce 2016/ 2017 si mohou žáci vybrat  
z následujících kroužků, které škola organizuje. 

Počet skupin jednotlivých kroužků bude dán počtem přihlášených dětí.

Technické kroužky

LEGO

BALTÍK

Jazykové kroužky

KONVERZAČNÍ ANGLIČTINY

HRAVÁ ANGLIČTINA

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY

Výtvarné  kroužky

KERAMIKA

VÝTVARNÝ KROUŽEK

Sportovní kroužky

CVIČENÍ PRO MALÉ ŠKOLÁKY

KOPANÁ

ATLETIKA

POHYBOVÉ A MÍČOVÉ HRY

ZÁBAVNÉ TANCOVÁNÍ

TANEČNÍ KROUŽEK

FLORBAL

Hudební kroužky

PĚVECKÝ KROUŽEK

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE  

zajišťuje ZUŠ ČESKÝ DUB V NOVĚ VYBUDOVANÝCH PROSTORÁCH NAŠÍ ŠKOLY

CHEMICKÝ KROUŽEK

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

ostatní

VAŘENÍ

AEROBIC  PRO DOSPĚLÉ
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Dům 
s pečovatelskou 

službou, 
organizační složka 

Města Hodkovice nad Mohelkou

zajišťuje terénní pečovatelskou službu 
v domácnostech občanů na území 
města Hodkovice nad Mohelkou 

a na území spádových obcí.

Potřebujete pomoci s péčí 
o Vaše blízké a milované?

Zajišťujeme

 9  pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu (podávání 
jídla, pití, oblékání, prostorová 
orientace)

 9  pomoc při osobní hygieně 
a podmínky pro osobní hygienu 

 9  pomoc při zajištění stravy (dovoz 
obědů ze školní jídelny, příprava 
a podání jídla a pití)

 9  pomoc při zajištění chodu 
domácnosti (běžný úklid, velký 
úklid, běžné nákupy, velké nákupy, 
praní a žehlení prádla)

 9  zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím 
(doprovody k lékaři apod.)

Pomáháme všude tam, kde nás 
potřebujete. Rádi pomůžeme i vám… 

Dům s pečovatelskou službou
Podlesí 653, Hodkovice nad Mohelkou

Tel. 482 411 576, 736  772 402

E-mail: soc1-hodkovice@volny.cz

 

 

Zve všechny děti a rodiče na tradiční 

DRAKIÁDU 
8. ŘÍJNA 2016 OD 15 HODIN 

KDE: LETIŠTĚ HODKOVICE N. M. 

Děti se můžou těšit na malou odměnu. 

 
Těšíme se na vás  

Tým RK Motýlek a Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE AKCE ZRUŠENA.                             
INFO NA TEL. 737 917 529 

www.zlikvidujauto.cz

603 846 092
775 444 666

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
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    Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí 560, 
  okres Liberec, příspěvková organizace 

   MŠ SLUNÍČKO 

DLABÁNÍ A VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ V MŠ 
Srdečně Vás zveme na dlabání a vyřezávání dýní, které se bude konat dne 27. října 2016 v 15:00 na zahradě 

mateřské školy. 

Zváni jsou všichni členové rodiny a široká veřejnost. 

S sebou si vezměte nožíky, rydla (lžíce) a hlavně DÝNĚ. 

           Těšit se na Vás bude celý kolektiv MŠ Sluníčko! 
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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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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Životopisný/drama

Česko, Slovensko, Polsko, Francie

Premiéra 24. 3. 2016, 105 min 

uvádíme v našem kině  14. 10. 2016 od 19.00 hodin

Film je příběhem mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v centru 
Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která jí podle ní celý 
život ubližovala, a v roce 1975 byla jako poslední žena na území Československa poprave-
na. Snímek je existenciálním dramatem Olgy Hepnarové, je příběhem osamělého člověka 
vymezujícího se proti většinové společnosti, příběhem, který vyústí v  tragédii a nemá 
vítěze ani poraženého. 

Bontonfi lm CZ

REVENANT – Zmrtvýchvstání
Dobrodružný/drama/western

USA

Premiéra 14. 1. 2016, 156 min

uvádíme v našem kině  21. 10. 2016 od 19.00 hodin

Film vychází z historických záznamů, lidové legendy a fantazie tvůrců. Jisté je, že Hugh 
Glass se v roce 1823 zúčastnil výpravy, která měla za úkol zmapovat řeku Missouri. Byl 
napaden samicí medvěda grizzlyho a následně zanechán svými druhy napospas osudu. 
Téměř jistou smrt však vlastními silami překonal. Hlavní roli, postavu Hugha Glasse, 
ztvárnil Leonardo DiCaprio (41) a předvedl v ní vynikající herecký, ale především fyzický 
výkon, za který získal cenu Oscar v kategorii nejlepší herec. Byla to již hercova pátá no-
minace na cenu Oscar, ale poprvé toto ocenění skutečně získal. Zaslouženě. 

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ

Od října začínají PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI od 18.00 hodin

Pátek 7. října v 18 hodin
KUNG FU PANDA 3
Slavný bojovník Pu se vrací, aby naučil vesnici svých bratří umění kung-fu, 
a vzniklo tak společenství neohrožených Kung Fu Pand. Animovaný fi lm USA.
Délka 94 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 14. října v 19 hodin
JÁ, olGA HEPNARoVÁ
Příběh mladé ženy, která v  roce 1973 v  centru Prahy úmyslně zabila 8 
nevinných lidí nákladním autem. Životopisné drama ČR, SR, Polsko, Francie. 
Doporučená přístupnost od 15 let. Délka 105 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 21. října v 19 hodin
REVENANT – ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Zkušený lovec Hugh Glass (Leonardo di Caprio) se těžce zraněný 
prodírá drsnou divočinou. Při životě ho drží nenávist a  touha po pomstě. 
Oscarový fi lm USA. Doporučená přístupnost od 15 let. Délka 156 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Pátek 28. října v 18 hodin
JAK VyCVIČIT DRAKA 2
Nad soužitím lidí a draků se stahují mračna. Pyšný lovec draků Eret se spojil 
s mocichtivým Dragem, a tak Škyťák a Bezzubka musí svolat své přátele na 
pomoc. Úspěšný animovaný fi lm USA. Délka 102 minut. Vstupné 50 Kč.

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

PREZENTACE  FOTOGRAFIÍ  LETNÍCH  TÁBORŮ

Plakát k fi lmu KUNG FU PANDA 3.
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Cílem projektu je vybudovat rekreační a vzděláva-
cí středisko přírodního stavitelství - stavba malé-
ho rekreačního domečku z čistě přírodních mate-
riálů, který bude sloužit jako ukázková přírodní 
budova, zřízení fotovoltaické sluneční elektrárny, 
stavba venkovního separačního záchodu, sprchy, 
zimní zahrady a také dětského hřiště.

Celý areál bude využit pro rekreační pobyty 
rodin i jednotlivců a zároveň i jako zázemí pro 

Nový sociální podnik TANIO TERRA s.r.o. 
hledá dárce pro svůj projekt „Domy budoucnosti“.

Jsme malý rodinný sociální podnik a vě-
nujeme se přírodnímu stavitelství (stavby 
domů z čistě přírodních materiálů jako je 
hlína, sláma, kámen, rákos, ovčí vlna, ko-
nopí atd.) V současné době hledáme dárce 
pro svůj projekt „Domy budoucnosti“. 

kurzy a workshopy přírodního stavitelství. Cílem 
tohoho střediska bude jednoduchou a nenáročnou 
formou rekreace seznámit širokou veřejnost s pří-
rodní stavbou a s možností využití alternativních 
zdrojů energie. 

Rekreační středisko se bude nacházet v oblas-
ti Podještědi, kousek od Českého Dubu.

Pokud Vás náš projekt zaujál, můžete nás 
finančně podpořit prostřednictvím těchto webo-
vých stránek https://www.nakopni.me/projekty/
podnikani/domy-budoucnosti, kde také najdete bliž-
ší informace o nás a o projektu. Za svou podporu 
od nás obdržité odpovídajicí odměnu v podobě 
buď rekreačního pobytu v našem středisku, účasti 
na workshopu a nebo pro Vás vyrobíme zahradní 
nábytek. Pokud projekt nedosáhne na požadova-
nou částku, Vaše peníze se Vám vráti zpět. Všem 
dárcům upřímně děkujeme! Bez Vás to nedoká-
zeme! V případě jakýchkoliv dotazu nám můžete 
psát na tuto adresu kolo.tom@seznam.cz.

Pavel a Tamara Tomešovi.
TANIO TERRA s.r.o.
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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 

65,-

RestauRace Na Koupališti
Hodkovice nad Mohelkou

ROZVOZ OBĚDŮ
 9 polévka + hlavní jídlo
 9 pondělí až pátek
 9 výběr ze tří jídel (jedno vždy bezmasé)

V případě zájmu volejte
+420 724 923 209
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Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 30

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

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

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

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

Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice 

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna

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

PRoDEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

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

do fi rem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

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

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

 

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

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub
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Výstava Poklady z korouhve radniční věže
Téma letošní výstavy „Poklady z  korouhve radniční věže“ bylo inspirováno událostí 
z roku 2012, kdy se za silného větru ulomila korouhev ze špičky věže, a při její renovaci 
bylo otevřeno pouzdro s poselstvím následujícím generacím.

Bývá zvykem, že při dokončení stavby nebo 
opravy věže se do makovice v korouhvi ukládají tu-
busy s různými dobovými dokumenty jako vzkaz 
pro budoucí obyvatele města. Tak tomu je i v Hod-
kovicích nad Mohelkou, kde můžeme být hrdi, že 
tuto tradici udržujeme již více než 200 let.

Pamětní spis 1812
První pamětní spis pochází z roku 1812 – je 

psaný německým kurentním písmem, takže pro 
většinu návštěvníků by asi byl jen nečitelnou lis-
tinou. Nicméně se z něj dozvídáme o starší his-
torii města i radnice, kterou zaznamenal tehdejší 
starosta Josef Hauk. Většina textu se týká požárů 
(r. 1692, 1707 a 1806), které postihly také radnici, 
o její opětovné výstavbě či opravách (podrobnější 
popis požárů již byl uveden v letních číslech Kul-
turního kalendáře, č.6 a 7-8/2016).

Pro přiblížení podoby radnice jsou zajímavé 
informace – v roce 1692 je první zmínka o radnici, 
po požáru ji znovu postavil r. 1694 tesařský mistr 
(tj. z velké části ještě asi dřevěná stavba); v r. 1707 
měla radnice věž s ozdobným knofl íkem (= mako-
vice); r. 1768 udeřil blesk do kopule, kterou značně 
poškodil, a při následné opravě byly v knofl íku na-
lezeny písemnosti. Ty však byly zničeny při dalším 
požáru 1806 - stejně jako celá radnice, na které teh-
dy byly umístěny zvony a hodiny.

Pamětní spis dále popisuje těžké časy během 
napoleonských válek, kdy v důsledku zavedení pa-
pírových peněz došlo ke státnímu bankrotu a zne-
hodnocení měny na pětinu hodnoty (tyto rakouské 
bankocetle z let 1806 a 1811 byly také vloženy do 
pouzdra). Následovalo velké zdražení, nárůst po-
platků, nedostatek peněz a tedy ani výdělku pro 
řemeslníky. Mnoho lidí tehdy upadlo do dluhů.

Navzdory kombinaci těchto událostí, kdy oby-
vatelé Hodkovic nemohli fi nančně pomoci, a město 
se muselo zadlužit, začala výstavba nové radnice 
dle plánů stavitele Josefa Arnolda z Liberce. V roce 

1811 byly strženy zbytky starého zdiva a novostav-
ba byla posunuta o 6 loktů do náměstí, aby bylo 
více prostoru pro dvůr. Radniční věž byla opatřena 
kopulí a do makovice byl dne 16. září 1812 vložen 
tento pamětní spis.

Ve věži byly nainstalovány nové hodiny, jejichž 
štítek nese další záznamy: 1812 zhotovil Bohumil 
Klimeas, hradní mistr hodinářský z Jičína.

Pamětní spis 1832
Ze srpna 1832 pochází stručná zpráva o na-

tření střechy věže na zeleno a pozlacení knofl íku 
i korouhve. Tyto barvy jsou zřetelné i na obrazu ze 
svěcení praporu ostrostřelců v roce 1847. Zapsáno 
bylo za starosty Josefa Blaschka.

Pamětní spisy 1886
První zpráva ze 17. srpna 1886 je od hodkovic-

kého mistra klempířského Johanna Günthela o na-
tření plechové střechy věže na zeleno a pozlacení 
knofl íku i korouhve.

Pokračování městského pamětního spisu in-
formuje o významných událostech v Hodkovicích 
– otevření školy v r. 1869-70, otevření spořitelny 
r. 1875 a opravě kostelních hodin v r. 1886. Také je 
zmíněno, že většina domů již je zděných a s tvrdý-
mi střechami, takže požárů ubylo. Zapsáno bylo za 
starosty Johanna Kirchhofa.

Pamětní spis 1889
Pokračování pamětního spisu z roku 1889 

je nejobsáhlejší a popisuje situaci kolem poslední 
přestavby radnice. V úvodu je zmíněno, že při mi-
nulém vytahování korouhve na střechu r. 1886 se 
přetrhlo lano, takže korouhev spadla, musela být 
opravena a znovu vytažena. Další text se věnuje 
aktuální situaci - protože budova již neodpovída-
la současným požadavkům, přibývalo úřadování 

Pokračování na straně 22
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a též bylo nutno oddělit hodkovickou spořitelnu 
do vlastních prostor, bylo 23. 3. 1889 rozhodnuto 
přestavět zdejší radnici podle plánu zdejšího stavi-
tele pana Franze Wildeho. Přestavba byla zahájena 
počátkem dubna a trvala do konce října téhož roku. 

Přitom byl zjištěn špatný stav radniční věže, proto 
byla snesena a nahrazena novou ve tvaru pyrami-
dy. Náklady na přestavbu hradila spořitelna ze své-
ho ročního čistého zisku. K listinám byl přiložen 
také architektonický nákres průčelí radnice před 
přestavbou v r. 1889.

Ve spisu jsou zmíněny důležité události – vybu-
dování vodovodu r. 1887 a nádrže s vodotryskem 
na náměstí, přehled hodkovických řemeslníků, 
spolků a novostaveb, ceny potravin, národnostní 
poměry a výsledky voleb do hodkovického obecní-
ho výboru z r. 1888. Zapsáno bylo 11. 6. 1889 za 
starosty Johanna Kirchhofa.

Dokumenty vložené r. 1970
Téměř jedno století trvá bílé místo v historii 

radnice a v záznamech učiněných do korouhve. 
Těžká válečná období, výměna obyvatel, nezájem 
o památky, možná i strach zaznamenávat události, 
které již zítra mohou být interpretovány jinak…

18. dubna 1970 spadla korouhev z radnice. 
Poškozené části byly nahrazeny novými a přitom 
došlo k omylu, kdy byl na kopii praporku obrácen 
znak města a medvěd od té doby směřuje na dru-
hou stranu. 

12. září korouhev vrátil na střechu instalatér 
pan František Jaroš. Pravděpodobně při této příle-
žitosti byly do tubusu makovice vloženy materiály 
(fotografie, letáčky, obálky a korespondenční lístek) 
z roku 1968 týkající se znovuodhalení pomníku 
T.G.Masaryka na náměstí. Fotografie zachycují ná-
vrat sochy ze Severočeského muzea v Liberci, vozi-
dla na silnici mezi Javorníkem a Záskalím, a také 
skupinu občanů, kteří se podíleli na přepravě po-
mníku.

Zde prosíme pamětníky těchto událostí, aby 
se nám ozvali se svými vzpomínkami. Jednak 
bychom rádi zdokumentovali historii pomníku  
T.G.M., a také okolnosti vložení těchto dokumentů 
do korouhve. Jediné konkrétní jméno, které známe, 
je pan instalatér František Jaroš – kde bychom jej 
dnes našli? Věděl by někdo z pracovníků tehdejšího 
místního komunálního podniku?

Dokumenty vložené r. 1992
Při větrné vichřici 24. prosince 1991 došlo 

k poškození korouhve - byla stržena část měděné 
masky a další vichřice 17. března 1992 obnažila vr-

chol věže úplně. Protože i další části radnice byly 
v havarijním stavu, byla uskutečněna oprava stře-
chy i fasády celé budovy. Pan starosta Josef Havlík 
vložil do tubusu nový pamětní list r. 1992, stanovy 
Hodkovické nadace dobré vůle, údaje o stavební fir-
mě provádějící rekonstrukci radnice a dobové pro-
pagační materiály o Hodkovicích.

Dokumenty vložené r. 2012
Po dvaceti letech se situace téměř opakovala 

– 15. února 2012 kolem osmé hodiny ranní se při 
silném větru ve sněhové vánici ulomila korouhev 
ze špičky věže a dopadla před radnici. Během léta 
poškozenou korouhev opravil a odborně zrenovoval 
restaurátor Jan Nikendey z Jablonce n.N. 

18. října bylo pouzdro s listinami otevřeno 
a doplněna byla zpráva o opravě korouhve. Pro do-
kumentaci aktuální situace byl také vložen zápis ze 
zastupitelstva zvoleného r. 2010 + změny r. 2011, 
stanovy a popis činnosti Sdružení rodáků a přátel 
Hodkovic.

Taková je historie naší radnice i města zazname-
naná v dokumentech uložených v korouhvi. Vzhle-
dem k pohnutým osudům našeho města se některé 
informace nedochovaly, nebo o nich nemáme zprá-
vy, takže uvítáme jakékoliv připomínky, vzpomínky 
nebo dokonce fotografie či jiné materiály, které by 
nám pomohly zaplnit bílá místa. Děkujeme.

Martina Pelantová
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Hodkovické slavnosti 2016 v obrazecH

Radnice před přestavbou (1889)

občané převážející pomník T. G. M. (1968)
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