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Vážení čtenáři,
stejně jako v loňském roce vám v listopadovém 
vydání představíme adventní program. První 
adventní akce se totiž koná již 26. 11. a věřím, 
že nám bude počasí přát a všichni si připra-
vovaný kulturní program užijeme. V tomto 
vydání však přinášíme i lehké ohlédnutí za 
aktivitami minulého měsíce jako byl Lesní 
běh nebo výměnný pobyt žáků základní školy 
v rámci programu Erasmus. A samozřejmě ne-
můžeme zapomenout na články o městě, dů-
ležité informace z městského úřadu a také po-
zvání na zasedání zastupitelstva. Projednávat 
se bude i návrh rozpočtu na rok 2017, přijďte 
se tedy zeptat na to, co vás zajímá.

Pestrý měsíc listopad
za kolektiv redakční rady přeje

Naďa Burianová

 Jubilanti  
v listopadu 2016

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Milada Hlubučková

Jana Jermářová

Ladislav Dědek

Stanislav Kouřil

Robert Jung

Stromy pro nově přivítané občánky

V sobotu 5. 11. 2016 v 9:30 se sejdeme ve Sportovní ulici v Hodkovicích nad Mohelkou 
u  radostné příležitosti. Společně s  rodiči a dětmi zasadíme stromy pro nově přivítané 
občánky města Hodkovice nad Mohelkou.

V roce 2016 jsme zatím přivítali v na-
šem městě 27 dětí ve čtyřech termí-
nech 22. 1. 2016, 15. 4. 2016, 27. 5. 2016 
a 30. 9. 2016. Těmto dětem jsme zaslali 
pozvánku na sobotní setkání, při kterém 
společně zasadíme čtyři stromy – okrasné 
kvetoucí třešně. U každého stromu bude 
umístěna pamětní cedulka s termínem vítání 

občánků a křestními jmény přivítaných dětí. 
Ve Sportovní ulici tak dokončíme novou alej 
a věřím, že zapustíme kořeny dětí do našeho 
krásného města Hodkovic nad Mohelkou.

Nechť zasazené stromy provázejí nové ob-
čánky šťastným životem v našem městě.

Markéta Khauerová – starostka města
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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!

On-line katalog

www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog

Městské kulturní středisko připravuje

na adventní neděli

11. prosince 2016 od 18.00 hodin

v kostele sv. Prokopa v Hodkovicích nad Mohelkou

Hudební Vánoce

Báry Basikové,
která zazpívá i několik písní společně s dětmi  

ze Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou. 

Vstupenky se budou prodávat  
v Městské knihovně od 14. listopadu 2016.

Cena vstupenky je 300,- Kč.

Rezervace vstupenek je možná od  
7. listopadu v knihovně na telefonu 605 854 107.



5Kulturní kalendář 5

Městský úřad informuje

Informace ze 6. zasedání zastupitelstva města 21. 9. 2016
-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2016. Příjmy po této rozpočtové změně 

budou 46.939.382,00 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 55.219.297,00 Kč a fi nancování po 
rozpočtové změně bude 8.279.915,00 Kč.

-  Zastupitelstvo města schválilo 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 fi nanční 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.

-  Zastupitelstvo města schválilo 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 fi nanční 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.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4003031/VB1. Před-
mětem smlouvy je zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude 
dotčena nemovitost 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 fi nanční 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.

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrné-
ho elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 16_SOBS01_4121226809. Město Hodkovice nad 
Mohelkou je povinno zaplatit provozovateli distribuční soustavy částku 12.500,00 Kč jako podíl na 
oprávněných nákladech.

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o směně nemovitostí č. 2/2016 mezi Městem Hod-
kovice nad Mohelkou a Sportovním klubem Hodkovice z.s., se sídlem Sportovní 589, Hodkovice nad 
Mohelkou, IČ: 46745009. Předmětem smlouvy je vzájemný převod vlastnického práva k nemovitým 
věcem: 

-  pozemek p.č 1686/6 (ostatní plocha) o výměře 788 m2 v katastrálním území Hodkovice nad Mo-
helkou bude převeden do vlastnictví Sportovního klubu Hodkovice z.s.

-  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, všechny v katas-
trálním území Hodkovice nad Mohelkou budou převedeny do vlastnictví Města Hodkovice nad 
Mohelkou.

Pokračování na straně 6
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-  Zastupitelstvo města schválilo 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. Zastupitel-
stvo města pověřuje starostku města zadáním znaleckého posudku bytové jednotky. Po zpracování 
znaleckého posudku rozhodne zastupitelstvo města o prodejní ceně.

-  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej části pozemku, kterou předložil pan D., bytem 
Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o část pozemku, místní komunikaci, p.p.č. 2448 o celkové vý-
měře 941 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace).

-   Zastupitelstvo města projednalo oznámení o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu ochrany 
vod Libereckého kraje v rámci Programu vodohospodářských akcí na projekt „Projektová doku-
mentace centrální kanalizace a ČOV Jílové“ do výše max. 240.000,-Kč, tedy max. 6,11% způsobilých 
nákladů a návrh Smlouvy č. OLP/3693/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Li-
bereckého kraje, oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, program: 
Program vodohospodářských akcí. Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schválilo.

-  Zastupitelstvo města neschválilo návrh kupní smlouvy, kterou předložila společnost Lesy České 
republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 50008. 
IČ: 42196451. Předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 614 (ostatní plocha) o výměře 179 m2 
v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou za kupní cenu ve výši 70.000,-Kč.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápisy z mimořádné schůze ze dne 9.3.2016, 3. schůze, 
4. schůze a z 5. schůze finančního výboru.

- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 18. 8. 2016.

Informace ze 16. zasedání rady města 26. 9. 2016
-  Rada města souhlasí s žádostí ředitelky Základní školy T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou 

o změnu kapacity školní družiny od 1.1.2017 ze stávajícího počtu 70 žáků na 80 žáků. 

-  Rada města v pozici výběrové komise jmenované podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, provedla výběrové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu „Údržba hřbi-
tova 2017 - 2019“. Podle provedeného výběrového řízení, jehož průběh a výsledek je obsahem samo-
statného zápisu, byla společnost Zeleň – Služby, kom.spol., Pražská 187, Hodkovice nad Mohelkou za 
celkovou cenu 300.900.- Kč. Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

-  Rada města vzala na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za ob-
dobí 3. čtvrtletí 2016.

-  Rada města projednala výsledek jednání starostky města se zástupcem společnosti Lesy České re-
publiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 50008. IČ: 
42196451 a navrhuje kupní cenu za p. č. 614 (ostatní plocha) o výměře 179 m2 v katastrálním území 
Hodkovice nad Mohelkou ve výši 50,-Kč/m2 dle ceníku schváleného zastupitelstvem města. Rada 
města pověřuje starostku města dalším jednáním.

Informace ze 17. zasedání rady města 12. 10. 2016
-  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inže-

nýrské sítě, kterou předložila organizace Česká republika – Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234. Předmě-
tem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a strpění vstupu 
a vjezdu. 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. Jednorázová hodnota 
věcného břemene činí 4.750,- Kč včetně daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby. Rada města 
předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.
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-  Rada města schválila výpověď nájemní smlouvy č. 06/2014 k 31.12.2016, kterou podal pan M., 
bytem Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem části pozemku p.č. 3298 (trvalý travní porost) o výměře 
300 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan P., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada 
města ukládá tajemnici zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce města. 

-  Rada města souhlasí s nákupem kontejneru KA-40 pro potřeby Technických služeb Hodkovice. 
Nákup bude hrazen z rozpočtu Technických služeb Hodkovice, z fondu reprodukce. Dodavatelem 
kontejneru bude společnost TONTOM spol. s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou.

-  Rada města souhlasí s žádostí manželů K., bytem Hodkovice nad Mohelkou o prodloužení nájemní 
smlouvy na byt, kterou podali opožděně.

-  Rada města projednala Program regenerace městské památkové zóny rok 2016, jehož zhotoviteli 
jsou Mgr. Alena Řičánková a Mgr. Jaroslav Zeman. Rada města s předloženým Programem souhlasí 
a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala usnesení Okresního soudu v Semilech č.j. 0Nc 465/2014-41, kterým bylo 
Město Hodkovice nad Mohelkou ustanoveno opatrovníkem paní B., bytem Hodkovice nad Mohel-
kou. Rada města určuje opatrovníkem ve smyslu tohoto usnesení Okresního soudu v Liberci paní 
Ladislavu Bolardovou, úřednici Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, a to od 13.10.2016.

-  Rada města schválila návrh na jmenování zastupujících opatrovníků klientů města Hodkovice nad 
Mohelkou, aby v případě nepřítomnosti paní Ladislavy Bolardové ji ve funkci opatrovníka pro jí při-
dělené opatrovance – Dana Široká, Ladislav Růžek, Václav Exner, Pavel Fekete, Pavel Ráliš, Vlastimil 
Javůrek, Marta Sojková, Lenka Karkošová, Hana Macounová, Miroslav Pavič, Bohumil Žlunský, 
Gabriel Belák, Lenka Čonková, František Kopic a Ivana Baštová od 13.10.2016 zastupovala paní 
Mgr. Martina Jakab Hendrychová, v případě nepřítomnosti paní Mgr. Martiny Jakab Hendrychové 
ji ve funkci opatrovníka pro jí přidělené opatrovance - Václav Richter, Štefan Súkeník, Jiří Gajdoš, 
Miroslav Dufek, Antonín Bednařík, Jiří Herzán a Miroslav Štefan od 13.10.2016 zastupovala paní 
Ladislava Bolardová. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy Krajského 
úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce ČSAD Liberec a.s., České mládeže 33, 460 06 Li-
berec 6, IČ 250 45 504 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 540 630 
Nové Město p. Smrkem – Lázně Libverda – Hejnice – Frýdlant - Liberec - Mladá Boleslav – Praha.

-  Rada města souhlasí s žádostí o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy Krajského 
úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Boleslavská 98/6, 
293 06 Kosmonosy, IČ 256 20 886 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na 
lince 541 360 Liberec – Hodkovice nad Mohelkou - Mladá Boleslav.

-  Rada města souhlasí s návrhem směny pozemku p.č. 387 (ostatní plocha) o výměře 681 m2 v k.ú. Zá-
skalí, který předložily Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. Poze-
mek bude zařazen do velké směnné smlouvy mezi Městem Hodkovice nad Mohelkou a Lesy ČR, s.p. 
Rada města ukládá tajemnici zveřejnit záměr směny pozemku na úřední desce města a předává věc 
k rozhodnutí do zastupitelstva města. 

-  Rada města vzala na vědomí Informaci o práci ZŠ TGM Hodkovice n. M. za období duben až září 
2016. Informace je doložena přehledem akcí a úspěchů základní školy v tomto období.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů dle aktualizace ke dni 30.09.2016. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 164.320,00 Kč. 
Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

Úplné znění usnesení zastupitelstva a 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

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 23. 11. 2016 
od 18 hodin 

v „klubovně hasičů“ v Jílovém.

Ve středu 2. 11. 2016 od 18 hodin proběhne 

v obřadní síni na radnici

další veřejné zasedání zastupitelstva města.
Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva města
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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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 Pondělí 31. 10. 7.00 – 8.00
 Úterý 1. 11. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Středa 2. 11. 7.00 – 8.00
 Čtvrtek 3. 11. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Pátek 4. 11. 7.00 – 8.00

Papír bude vybírán za školou u školní jídelny. Děkujeme za vaši podporu. 
Karton bude vybírán samostatně, v krabici nebo svázán, 

musí být oddělen od ostatního papíru.

V uvedené dny můžete nosit také plastová víčka od PET lahví – limo, mléka, aviváží, 
tekutých prostředků, která budou předána na „Sbírku pro Aličku z Hodkovic n/M“.

 Pondělí 31. 10. 7.00 – 8.00

ZŠ Hodkovice nad Mohelkou

Základní škola TGM Hodkovice n.M. je zapojena do projektů

INDIVIDUÁLNĚ, ALE SPOLEČNĚ A JINAK
Projekt je spolufi nancován EU. Podporuje inkluzivní vzdělávání na školách. Cílem jednotlivých 
aktivit je pomoci vytvářet ve školách takové prostředí, jež by podporovalo vhodným způsobem 
začlenění žáků se specifi ckými vzdělávacími potřebami.

ERASMUS +
Základní škola v Hodkovicích nad Mohelkou se v letošním roce zapojila do mezinárodního 
projektu Erasmus +, který probíhal ve spolupráci se dvěma dalšími státy. V první polovině října 
vyjely děti  do Janova nad Nisou, kde spolu se svými polskými a norskými vrstevníky strávily 
týden nabitý zábavným programem. Vybrané děti z osmého a devátého ročníku tak dostaly 
příležitost poznat nové kamarády a jejich kulturu. Pro děti byly připravené workshopy, zábavné 
hry a výlety, během kterých mohly komunikovat jediným společným jazykem - angličtinou. 
První tři večery byly věnované jednotlivým zemím. Polsko představilo během jejich večera 
tradiční tance a společenské hry, které jsou pro tuto zemi typické. Během norského večera se 
děti dozvěděly vše důležité o norské kultuře a ochutnaly norské pochoutky. Český večer byl 
ve znamení tradic, které dodržujeme v průběhu celého roku, večer byl pak zakončen stezkou 
odvahy. V průběhu pobytu mělo všech 45 dětí příležitost, vyzkoušet si lanové centrum, které 
bylo součástí našeho penzionu. Česká skupina si na celodenní výlet do Liberce připravila hru, 
díky které se naši noví přátelé dozvěděli spoustu informací o nejkrásnějších stavbách v Liberci. 
Restaurace Radniční sklípek pak umožnila všem účastníkům ochutnat tradiční české pokrmy 
a na Ještědu nám upekli vynikající štrůdl. Pobyt vyvrcholil slavnostním zakončením, během 
kterého děti i lídři obdrželi certifi káty za absolvování projektu. Již teď se těšíme na další 
spolupráci s těmito zeměmi.

SBĚR PAPÍRU – LISTOPAD 2016



11Kulturní kalendář 11

Milí rodiče,
další akcí, kterou pro Vás a Vaše děti připravujeme je Adventní dílnička.

Tato akce proběhne 22. 11. 2016 v úterý před 1. Adventní nedělí.  
Sejdeme se ve třídě Myšek v 15:00.  

Vyrábět budeme adventní věnce, svícny atd. Nápaditosti se meze nekladou!

My zajistíme větvičky a nějaké přírodniny. Vy si s sebou prosím přineste vše 
další potřebné k výrobě věnců, tj. drátky, věncové korpusy,  

aranž hmotu, svíce, ozdobičky, atd.

Samozřejmě nejdůležitější je vzít s sebou dobrou náladu,  
plno nápadů, zkušeností a rad!

Těšíme se.  
Mateřská škola a kolektiv 

Ceny inzerce A5 CELÁ A5 1/2 A5 1/4 A5 1/8 BAREVNÁ
ZÁKLAD 500 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 1 500 Kč

3 po sobě jdoucí  
vydání, sleva 10 %

450 Kč 270 Kč 180 Kč 90 Kč 1 350 Kč

6 po sobě jdoucích  
vydání, sleva 15 % 

425 Kč 255 Kč 170 Kč 85 Kč 1 275 Kč

11 celý rok, sleva 30 % 350 Kč 210 Kč 140 Kč 70 Kč 1 050 Kč

V tabulce jsou navrženy ceny se slevou na jeden měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013
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 „Zapalme svíčku“ – 11. 12. 2016
Světový den památky zesnulých dětí

"Mít děti není samozřejmost. V běhu všedních radostí a starostí si to často neuvědomujeme. Zastav-
me se na chvíli. Zapalme svíčku a uctěme památku všech dětí a mladých lidí, kteří odešli z tohoto 
světa dříve, než stačili dospět a zestárnout…

V médiích často slyšíme o tragediích a nemocech, které potkávají děti a mladé lidi. Všichni 
se shodují na tom, že nejbolestivěji tyto ztráty zasahují pozůstalé rodiče. Jsou zde ale i další 
příbuzní a jsou zde i spolužáci, kamarádi, sousedé, kterých se ztráty také bolestně dotýkají. Po 
dětech, které předčasně odešly, zůstává prázdné místo v rodinách, ve třídách, v zaměstnání, 
v sousedství… 

Druhá neděle v prosinci je světovým dnem památky zesnulých dětí. Tento den spojuje rodiny 
a přátele po celém světě. Svíčky se zapalují vždy v 19.00 hodin místních časů a tvoří virtuální 
vlnu světla po celé zeměkouli. 

V letošním roce již popáté pořádá spolek Dlouhá cesta akci Zapalme svíčku. Na různých mís-
tech v naší zemi se 11. prosince 2016 konají otevřená setkání rodin, přátel a veřejnosti. Akce se 
uskuteční například v Praze, ve Zlíně, v Jihlavě, v Děčíně, v Jablonci nad Nisou, v Lanškrouně, 
v Kraslicích... Domažlicích… 

V  Jablonci nad Nisou se akce koná již po-
čtvrté v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
na Horním náměstí od 16.45 hodin. Na pro-
gramu je vystoupení Dětského pěveckého 
sboru Vrabčata pod vedením sbormistra 
Pavla Žura.

V  18 hodin bude následovat mše sv. za 
všechny zesnulé děti.

Podrobnější informace budou postupně dopl-
ňovány na web www.dlouhacesta.cz. I vy se 
můžete zapojit do podpory tohoto dne účastí 
na setkání nebo připomínkou na nějaké jiné 
veřejné akci nebo vzpomínkou doma se svou 
rodinou a přáteli. Důležitý je pocit sounále-
žitosti. 

Kontakt pro další informace:  
Taťána Chmelíková, MT 774 290 168,  

tanach1@seznam.cz

V Jablonci nad Nisou 3. 10. 2016
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KARLOS

VÉMOLA

KICK BOX · MMA           BOX 

TERMINÁTOR
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Milí rodiče, 
s radostí vám oznamujeme, že se nám v dubnu letošního roku podařil zahájit provoz 
dětského lesního klubu inspirovaného lesními  školkami pro děti ve věku od 2 do 7 let. 
 
MÁTE RÁDI PŘÍRODU A LÍBÍ SE VÁM MYŠLENKA, ŽE DĚTI TRÁVÍ DEN VENKU  
kde můžou běhat bosky po měkké trávě, skákat do kaluží, lézt na stromy,  
stavět domečky pro skřítky nebo jen tak ležet v trávě a pozorovat mravence?  
 
VÁM A VAŠIM DĚTEM NABÍZÍME: 

 radost ze hry i práce, učení, zkoumání a prožívání volnosti a nezávislosti v přírodě 
s ostatními dětmi - běhání, skákání, házení, šplhání, bahnění povoleno 

 individuální a respektující přístup k dětem (i dospělým) - jsme rádi s dětmi a vážíme si 
možnosti být jejich průvodci 

 zdravý psychomotorický vývoj dětí přirozeným pobytem v přírodě, vedení dětí ke vztahu 
k přírodě a její ochraně - nejlepší hry mohou děti zažít v tom nejprostším a zároveň 
nejdokonalejším prostředí 

 
V současné době nabízíme dvoudenní provoz v úterý a středu od 8,00 do 15,00hod,  
který se po domluvě může přizpůsobit Vašim potřebám. 
Jednorázový poplatek za denní pobyt dítěte je 100Kč.  
Strava pro dítě je prozatím zajišťována rodiči. 
 
CHCETE SE PŘIJÍT PODÍVAT, JAK TO U NÁS FUNGUJE  
A PROŽÍT S NÁMI JEDEN DEN NA ZKOUŠKU?  
Stačí se ozvat na níže uvedené kontakty  
a domluvit termín. 
 
V případě zájmu nebo jakýchkoli dotazů  
nás prosím kontaktujte  
na email: info.motylek@gmail.com,   
nebo na tel: 723 44 78 00  
Vše Vám ráda zodpoví  
kontaktní osoba Dagmar Stinga. 
 
 
 
Rodinný klub Motýlek, z.s.  
Sokolská 412 
463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
www.klubmotylek.estranky.cz 

 

 

DĚTSKÝ LESNÍ KLUB 
inspirovaný lesní mateřskou školkou 
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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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SVS zahajuje rekonstrukci čistírny  
odpadních vod v Hodkovicích n. Mohelkou

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Liberecku další plánovanou investiční 
akci roku 2016 – rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Hodkovice nad Mohelkou.

Ing. Bronislav Špičák, generál-
ní ředitel Severočeské vodáren-
ské společnosti, uvádí: „Obnova 
majetku je trvale v centru našeho 

zájmu. Z letošní částky na investice 1,27 miliardy ko-
run dáváme téměř 80 %, tj. 992 milionů korun, právě 
na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. 
Prioritně se zaměřujeme na rekonstrukce našich vo-
dovodních a kanalizačních sítí, ale nezapomínáme ani 
na rekonstrukce objektů a doplnění technologií, kam 
patří i zahájená rekonstrukce místní ČOV v Hodkovi-
cích nad Mohelkou, která umožní plánovaný rozvoj 
obce.“

Více o stavbě:
Odpadní vody jsou přiváděny převážně jed-

notným kanalizačním systémem na ČOV. Stáva-
jící ČOV z roku 1993 je mechanicko – biologická, 
tvořená vstupní čerpací stanicí, lapákem písku, 

dvěma biologickými jednotkami (v provozu je 
jen jedna), zahušťovací a uskladňovací nádrží 
a kalovými poli. Přečištěné vody jsou vypouštěny 
do Mohelky. Město plánuje další rozvoj a v loka-
litě Nové Hodkovice výstavbu rodinných domů. 
Stavebně i technologicky je ČOV již dožilá a části 
technologie jsou na hranici životnosti, takže nelze 
zajistit stabilní kvalitu odtoku - proto SVS roz-
hodla o její rekonstrukci. 

Po rekonstrukci bude ČOV mechanicko-biolo-
gická v jednolinkovém provedení s denitrifikací 
a nitrifikací, s možností simultánního i přerušo-
vaného provzdušňování a míchání. Nově bude vy-
strojen vertikální lapák písku, dosazovací nádrž, 
čerpací stanice kalu i armaturní komora kalového 
hospodářství. Vzhledem ke změně technologie bu-
dou na ČOV doplněna dmychadla. ČOV bude mít 
kapacitu 1840 EO (ekvivalentních obyvatel).  

Investorem stavby je SVS. Stavební práce 
začnou v následujících dnech 
(přelom 42./43. kalendářního 
týdne) a mají být podle schvá-
leného harmonogramu dokon-
čeny do 6 měsíců od podpisu 
smlouvy, tzn. do 30. května 
2017. Stavba bude probíhat 
uvnitř oploceného areálu ČOV. 
Po jejím dokončení a provedení 
komplexních zkoušek bude za-
hájen roční zkušební provoz. 

Je to jedna ze staveb z ob-
lasti obnovy majetku pro okres 
Liberec, kde SVS pro rok 2016 
naplánovala celkem 12 staveb 
k obnově majetku i strategic-
kých (vyvolaných legislativou), 
a to o celkovém objemu investic 
74,4 milionů korun bez DPH. 
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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

Placená inzerce
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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

Více o SVS:
Severočeská vodárenská společnost a. s. je 

moderní, výkonná, efektivní a transparentní 
vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své 
akcionáře – 458 severočeských měst a obcí – odpo-
vědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních 
vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzni-
ku v roce 1993 základním principům: uplatňuje 
jednotnou solidární cenu vody pro celé území, 
udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje 
racionální podnikatelské metody v hospodaření 
a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování ma-
jetku. Rozsah majetku SVS na území dvou kra-
jů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 994 
vodojemů, 8982 km vodovodů (bez přípojek), 192 
čistíren odpadních vod a 3954 km kanalizace (bez 
přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stá-
vajícího infrastrukturního majetku, při součas-
ném naplnění požadavků legislativy. Více infor-
mací na www.svs.cz.

Kontakt:
Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650

E-mail: jiri.hladik@svs.cz
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

Tenkrát v ráji

Drama

Česko, Slovensko

Režie: Lordan Zafranović, Peter Pálka, Dan Krzywoň

Hudba: Radůza

Hrají:  Vavřinec Hradilek, Vica Kerekes, Jan Budař,  
Miroslav Etzler, Simona Stašová, Jürgen Heinrich,  
Ondřej Havelka, Ladislav Mrkvička, Petr Šmíd, Petr Buchta

Premiéra: 27. 10. 2016

uvádíme v našem kině  11. 11. 2016 v 19.00

Film na motivy stejnojmenného románu spisovatele a scenáristy Josefa Urbana vypráví 
o osudové lásce, nezlomném přátelství a  vztazích českých a německých horolezců, do 
kterých osudově zasáhla těžká válečná doba Protektorátu. Legendární, mýty opředený 
a ve své době nejlepší český horolezec Josef Smítka odmítl nastoupit k totálnímu nasa-
zení v Říši a několik let se před německými úřady a gestapem skrýval ve skalním městě 
Hruboskalska, podporován kamarády z  řad českých a německých horolezců. Joska na 
své cestě za svobodou překročil hranice možností nejen ve skalách, ale i v životě. Stal se 
legendou pro svůj nezlomný postoj k partě kamarádů, k vysněné ženě. Nikdy se nesklonil 
před okupační mocí. (A-Company CZ) 

Ota Knobloch: FOTOGRAFIE

Vernisáž výstavy pana Oty Knoblocha 

doplněná autorským promítáním  
„DO OMÁNU ZA ŽELVAMI A TRNOREPY."

v našem kině  18. 11. 2016 od 17.30



KINO – LISTOPAD 2016
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 4. listopadu v 19 hodin
X-MEN: APOKALYPSA
Apocalypse, nejstarší a  nejsilnější mutant ze světa X-Menů, načerpal sílu 
a chce nastolit nový světový řád ve fantasy fi lmu USA. Doporučeno od 12 let. 
Délka 143 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 11. listopadu v 19 hodin
TENKRÁT V RÁJI
Příběh o  osudech legendárního horolezce Josky Smítka, natočený podle 
románu J. Urbana, zavádí diváky do skal Českého ráje. Je to fi lm o  lásce, 
přátelství i  cestě ke svobodě. Premiéra 27. 10. 2016. Délka 99 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Pátek 18. listopadu v 17.30 hodin

OTA KNOBLOCH: FOTOGRAFIE
Vernisáž výstavy fotografi í doplněná autorským promítáním 

„DO OMÁNU ZA ŽELVAMI A TRNOREPY“

Pátek 26. listopadu
MACH A ŠEBESTOVÁ
Pásmo animovaných pohádek, které vás pobaví! Kdykoli přijďte, kdykoli 
odejděte mezi 15.00–16.30. ZDARMA!

PŘEDSÁLÍ KINA
do 4. 11. – VÝSTAVA J. Havelkové: ZRCADLO DUŠE
od 18. 11. – VÝSTAVA O. Knobloch: FOTOGRAFIE

PŘED PROMÍTÁNÍM: PREZENTACE FOTOGRAFIÍ Z LETNÍCH TÁBORŮ

Plakát k fi lmu X-MEN: APOKALYPSA. Zdroj: http://www.foxmovies.com/movies/x-men-apocalypse



20 Kulturní kalendář

Vzpomínka na pana Rudolfa Bočka

Pan Rudolf Boček se narodil 4. 3. 1926 v  Liberci. V  Liberci vyrůstal ve smíšeném 
manželství. Když došlo k obsazení Sudet Německem, musela rodina Bočků z Liberce 
utéct a  Bočkovi se odstěhovali k  Jičínu, konkrétně do vesničky Veliš, která leží pod 
hradem Veliš. Tady prožil válku a vyučil se knihařem.

V té době se začal věnovat i fotografování 
a cestování. Cestoval v Čechách po hradech a zám-
cích na kole. Na jaře 1944 byl vyslýchán a uvěz-
něn Němci.  Podařilo se mu emigrovat na Sloven-
sko, v srpnu 1944 zde vstoupil do partyzánského 
odboje, do oddílu 1. brigády Jana Žižky, ve kterém 
bojoval v době Slovenského národního povstání 
(SNP) proti Němcům a to až do dubna 1945, tedy 
do konce války na Slovensku. V bojích získal vy-
znamenání za statečnost a odznak Českosloven-
ského partyzána. Po roce 1989 byl jmenován vá-
lečným veteránem.

Jeho velkou zálibou bylo cestování. Po roce 
1960 si zakoupil moped Stadion S11 a objel na 
něm celou republiku. Dojel až na Duklu a zpět. 

Od roku 1954 byl zaměstnaný v ČSAD Liberec, 
nejprve jako průvodčí, později jako dispečer pro-
vozu. V tomto podniku pracoval až do starobního 
důchodu. Po svatbě se slečnou Evou Železnou se 
v roce 1964 přestěhoval do Hodkovic nad Mohel-
kou a začal se věnovat pěstování vzácných dru-
hů orchidejí. Byl dlouholetým členem Orchidea 
klubu při Botanické zahradě v Liberci. Velice rád 
chodil do lesa na houby. Své cestovatelské aktivi-
ty začal směřovat na studium původního biotopu 

různých květin a orchidejí. Studoval přírodu na 
Kubě, Vietnamu, Nepalu, Brazilii a Tunisu. 

Jako samouk se naučil i několik cizích jazyků, 
naučil se německy, francouzsky, španělsky, ang-
licky a latinu. Díky tomu se ve světě všude a snad-
no domluvil. Věnoval se i sestavení rodinného 
rodokmenu. Bádal ve státních archivech, farách 
a kronikách. Jeho výhodou při tomto bádání byla 
i znalost starého německého písma. Byl členem 
České genealogické a heraldické společnosti v Pra-
ze (ČGHSP). 

Jeho velkým koníčkem bylo sbírání starých 
pohlednic. Byl spoluautorem vydání knih, do kte-
rých zapůjčil část pohlednic ze své sbírky. Jednalo 
se hlavně o pohlednice z Liberce a okolí a Českého 
ráje.

Jako soukromá osoba dokonce vydal vlastní 
pohlednici v upomínku na 200 let od vypuknutí 
nešťastného požáru v roce 1806 v Hodkovicích. 
Na dům č. p. 191, ve kterém nyní žije rodina Boč-
ků, umístil pan Rudolf Boček (na vlastní náklady) 
pamětní desku.

Pan Rudolf Boček zemřel 31. 7. 2011.
Dále uvádím několik pohlednic ze sbírky pana 

Rudolfa Bočka.                                 
Ing. Václav Zajíček
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Svátek Všech svatých a Památka zesnulých (dušičky)

Každoročně na den 1. 11. připadá svátek Všech svatých a  den 2. 11., který patří 
Památce zesnulých. Lidově se tomuto svátku říká „Dušičky“.

Tento svátek vznikl už v 10. století. V zemích 
s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne 
či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a roz-
svítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má 
symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat 
přesvědčení, že život hrobem nekončí. Také se věři-
lo, že o dušičkové půlnoci mají duchové svoji vlast-
ní bohoslužbu.

Podle lidové víry prý v předvečer svátku „du-
šiček“ vystupují duše zemřelých na jednu noc 
z očistce, kde v plamenech pykaly za své hříchy. 
V Čechách v ten večer plnil hospodář lampu más-
lem místo olejem nebo petrolejem, aby si dušičky 
mohly popáleniny, způsobené jim v čistci natřít. 
Když se ráno ozvalo zvonění z kostela, musely se 
dušičky vrátit do očistce.

Říkalo se, že pokud o dušičkách prší, že duše 
zemřelých oplakávají své hříchy.

Z evropského svátku dušiček vznikl anglosas-
ký svátek Halloween. Málo se ví, že se v minulosti 
v Podkrkonoší konaly v době dušiček, podobně jako 
je tomu dnes například v USA, průvody strašidel-
ných a děsivých masek.

Zdroj:  České tradice, knižní archív České tradice, 
internet

Až půjdete na hrob svých předků položit kvě-
tiny a rozsvítit svíčku, půjdete kolem bývalé már-
nice. Tato bývalá márnice (dříve umrlčí komora) je 
místnost, která se používala k dočasnému uložení 

Hodkovické náměstí v roce 1912 Hodkovické náměstí 1916

Hodkovické náměstí 1925 Hodkovické náměstí 1935

Pokračování na straně 22
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lidských ostatků po dobu nezbytně nutnou po ten 
čas, než došlo k uložení ostatků do hrobu. Dříve 
márnice také sloužila k ověření, zda je jedinec 
skutečně mrtvý. Bylo to hlavně ze strachu, aby ne-
byl někdo pohřben zaživa. Tak tomu bylo hlavně 
v 19. století v celé střední Evropě. Někdy byla do-
konce mrtvým přidělávána lanka na prsty spojené 
například se zvonem.

V současné době je provozování márnice svá-
záno přísnými předpisy, kterým by již naše stará 
márnice nemohla vyhovět. V márnicích se nyní 
používají chladicí boxy, které slouží buď k dočasné-
mu uložení těla před obřadem na několik dnů při 
2 – 4 °C nebo pro dlouhodobé uložení těla v přípa-
dě, že není tělo identifikováno. V tomto případě je 
zde tělo uloženo při teplotě -15 až -25 °C.

Naše stará márnice byla opravdu zanedbaná, 
o tom svědčí následující fotografie.

Do výklenku márnice byla umístěna socha sva-
tého Prokopa. 

Tuto sochu vytvořila MgA. JITKA ŘENČOVÁ 
– NAVRÁTILOVÁ. Magistr umění (z latinského 
magister artis) je akademický titul udělovaný ab-
solventům magisterského studijního programu 
v oblasti umění.

Autorka k soše uvádí, že socha představuje čes-
kého světce sv. Prokopa, jenž je patronem Hodkovic 

a zdejšího chrámu. Světec se většinou zobrazoval 
s čertem, jako znamením, že zvítězil nad ďábelský-
mi mocnostmi. V mém návrhu čerta připomínají 
dva kovové rohy pod nohama světce. Dále namísto 
biče, kterým obvykle čerta častoval, třímá v ruce 
skleněnou květinu - jako připomínku, že naše doba 
již alespoň částečně změnila metody a nepočíná si 
tak krutě, jako tomu bylo ve středověku. A taky 
jako vzpomínku na nedaleký sklářský kraj, ze kte-
rého pocházím. Navíc, skleněné květy nevadnou 
a tak je světec neustále ozdoben. Původní záměr 
byl použít ke zhotovení sochy místní kámen, tedy 
pískovec, který se v minulosti v okolí Frýdštejna 
dobýval, a jsou z něj vytesány barokní sochy na 
území Hodkovic. V obličeji světce se po vzoru histo-
rické tradice promítají rysy zadavatele. Výtvarným 
pojetím je socha modernějších tvarů, siluetou však 
důsledně připomíná baroko, tak, aby konvenovala 
s okolní historickou výzdobou. 

Jitka Navrátilová se narodila v Jablonci nad Ni-
sou v roce 1976. Vystudovala sklářské výtvarnictví 
na SUPŠ v Železném Brodě, kde se jako první žena 
u nás začala věnovat hutnímu tvarování a foukání 
skla, tedy oboru, který byl v minulosti považován 
za výhradně mužské řemeslo. V roce 1995 realizo-
vala svůj vítězný návrh v soutěži o malbu na ma-
loskalský most. Sklářské tradici se ale později obo-
rově vzdálila, když nastoupila studium na VŠUP 
Praha v atelieru veškerého sochařství profesora 
Kurta Gebauera. Zúčastnila se mimo jiné meziná-
rodních sympozií v Německu, Chorvatsku, či ital-
ské Florencii, kde získala první cenu ve studentské 
soutěži nadace Romualda del Bianco. Na florentské 
Accademia di Belle Arti později také absolvovala 
stáž v atelieru fresky (nástěnné malby) profesora 
Gustava Giuliettiho. Pravidelně vystavuje, u nás 
i v zahraničí. V současnosti se věnuje fotografová-
ní, malbě, vitráži, sochařství, příležitostně i tvorbě 
designu, v jehož tvarosloví i užití, často ve spojení 
se světlem (svítidla, průsvitové objekty), se promítá 
hluboké ovlivnění fenoménem skla. Podílela se na-
příklad na tvorbě designu a loga pro Ještěd, hotel 
nad oblaky. 

Panu Koškovi pomohla při opravách nejen ra-
dou, ale i svými výtvory. Je nejen sochařkou, ale 
i akademickou malířkou. V interiéru restaurace na-
malovala na zeď obraz.

Pan J. Košek se rozhodl, že márnici opraví, ce-
lou opravu investoval ze svých peněz. Krytinu na 
kapli mu určila za památkáře p. Bitnerová.

Ing. Václav Zajíček



23Kulturní kalendář 23



24 Kulturní kalendář


