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4. prosince Musica Fortuna

Autor fotografie: Pavel Kadlec

11. prosince od 18 hodin
Hudební Vánoce s Bárou Basikovou

18. prosince aL Fianco

Dne 27. 10. 2016 se uskutečnilo dlabání dýňí na zahradě MŠ. Sešli jsme se v hojném počtu malých 
i velkých. Děkujeme za vydařenou akci pořádanou pro širokou veřejnost. 
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Vážení čtenáři,

ráda bych vám závěrem roku poděkovala 
za vaši přízeň, věřím, že se na každé vydání 
kulturního kalendáře těšíte a přináší vám 
dostatečné informace a zajímavé čtení.

Dovolte mi, jménem členů redakční rady, 
popřát vám pohodu o Štědrém dni, mnoho 
splněných přání pod stromečkem a poklid-
ný konec roku 2016.

Krásný prosinec a Veselé Vánoce vám všem

Naďa Burianová

 Jubilanti 
v prosinci 2016

Našim jubilantům blahopřejeme 
k jejich životnímu výročí 

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

Anežka Sádlová, František Musil, 
Miloslav Marek, Jana Mizerová, 
Ladislav Kubík, Hana Resslová, 

Eva Lepičová, Eva Jírová

Vážení spoluobčané,

zdá se až neuvěřitelné, že jsme opět 
na konci dalšího kalendáře 
a z roku 2016 už zbývá jen 
poslední, dvanáctý měsíc.

Prožijte nastávající adventní čas a vánoční svátky 
v klidu a bezpečí svých domovů, v kruhu Vašich rodin a blízkých. 

Přejeme Vám mnoho štěstí, zdraví a pohody, rozzářené dětské oči 
a mnoho splněných přání.

Ze        Vaše Markéta Khauerová a Helena Řezáčová 
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Plány na rok 2017
Vážení spoluobčané, rok 2016 je téměř na svém konci. Před námi je z pohledu investic 
rok náročný, ale věřím, že bude úspěšný. Na nadcházejícím jednání zastupitelstva 
města budeme předkládat ke schválení rozpočet na rok 2017. Zastupitelstvo města již 
návrh rozpočtu vzalo na vědomí a nyní je vyvěšen na úřední desce k připomínkování. 
Rozpočet pro rok 2017 je plánován jako schodkový, se zapojením ušetřených prostředků 
z předchozích let.

Příjmy:  44.993.940.-
Výdaje:  54.993.940.-
Financování:  10.000.000.- (vlastní finanční 

prostředky města)

Proč nazývám rok 2017 náročným z pohledu 
investic? Ten důvod je asi všem zřejmý. Na jaře 
zahájíme výstavbu sportovní haly, kterou se ně-
kolik let nedařilo zrealizovat.

Výstavba proběhne dle projektu, který vychá-
zí ze zveřejněné studie. V současné době probíhají 
dokončovací práce na rozpočtu stavby. Zahájili 
jsme přípravu zadání veřejné zakázky na zho-
tovitele stavby a především intenzivně jednáme 
o podpoře financování výstavby. Zpracováváme 
žádost o dotaci na MŠMT, jednáme se zástupci 
Libereckého kraje a s bankovním sektorem o úvě-
rovém rámci. Další dvě akce většího rozsahu jsou 
střechy. Střecha na zdravotním středisku, která 
se nám nepodařila opravit v tomto roce a střecha 
na č.p.23 Záskalí (základna hasičů).

Dále se chystáme na rekonstrukci opěrné zdi 
v Poštovské ulici, která je v havarijním stavu.

Všechny tyto akce budou vyžadovat velké pra-
covní nasazení a úsilí, ale věřím, že je společně 
zvládneme.

Projektovat budeme most v Rychnovské ulici, 
lávku u Buriánků a propustek na Záskalí.

Také budeme připravovat dokumentaci na 
zajištění bezbariérového přístupu do základní 
školy a nové odborné učebny. Realizace této akce 
je zahrnuta v Integrovaném plánu rozvoje území 
Liberec - Jablonec (IPRÚ).

Pro rok 2018 budeme připravovat kompletní 
rekonstrukci ul. Tyršova. Tato záležitost se o rok 
odsouvá a to z důvodu společného postupu prací 
se společností SčVK.

Nesmím zapomenout na již rozpracovanou 
záležitost přípravy výstavby ČOV a  kanalizace 
v Jílovém.

V neposlední řadě se nám z dotací GŘ HZS 
a Libereckého kraje podařilo získat částku 
750.000,- Kč na nákup nového dopravního auto-
mobilu pro SDH Hodkovice nad Mohelkou.  

K těmto velkým akcím se v průběhu celého 
roku přidá mnoho drobných a okamžitých věcí 
k řešení, nuda to rozhodně nebude. Tak nám drž-
te palce, ať se nám to všechno podaří, ať se nám 
Hodkovicích dobře žije.

Přeji Vám všem klidný adventní čas a těším se 
na setkání s Vámi. 

Markéta Khauerová – starostka města

V tomto týdnu (od 29. 11.) dojde k zahájení kácení stromů ve sportovní ulici, důvodem 
je zdravotní stav stromů a příprava místa na stavbu nové sportovní haly. 

nařízena náhradní výsadba bude zajištěna v katastru našeho města.

Děkujeme občanům za pochopení 
H. Řezáčová
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Městský úřad informuje

informace z 18. zasedání rady města 26. 10. 2016
-  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4015033/VB/03. Předmětem 
smlouvy je zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena 
nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 1515 (ostatní plocha) 
o výměře 2081 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová fi nanční náhrada za zřízení věc-
ného 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 předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města schválila žádost o výměnu vstupních dveří v přízemí budovy č.p. 625, náměstí T. G. 
Masaryka, Hodkovice nad Mohelku – provozovna prodej květin. Žádost podala paní Pavla Voboři-
lová, Jana Zajíce 2022, 511 01 Turnov, IČ: 69866937. 

-  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole č.j. KHSLB 22376/2016 provedené ve výdejně jídel 
Domu s pečovatelskou službou v Hodkovicích nad Mohelkou, která byla zahájena dne 13. 10. 2016 
Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Při kontrole nebyly zjištěny 
žádné závady nebo nedostatky.

-  Rada města schválila žádost o povolení uzavření Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou ve 
dnech 23. 12. 2016 a v době od 27.12.2016 do 30.12.2016.

-  Rada města vzala na vědomí účetní závěrku, rozvahu, výkaz zisků a ztráty příspěvkové organizace 
Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou sestavenou k 30.09.2016, a to bez výhrad.

-  Rada města schválila přidělení bytu č. 44 v DPS panu panu Č., bytem Dlouhý Most. Náhradníci 
na přidělení tohoto bytu jsou paní N., bytem Hodkovice nad Mohelkou a paní V., bytem Jenišovice. 

-  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole provedené v Mateřské škole Hodkovice nad Mo-
helkou, která byla provedena dne 7. 10. 2016 předsedkyní Finančního výboru zastupitelstva města 
Hodkovice nad Mohelkou. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady nebo nedostatky.

-  Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Mateřské školy v Hodkovi-
cích nad Mohelkou za období školního roku 2015/2016.

-  Rada města vzala na vědomí Znalecký posudek č. 037/308-2016 o ceně nemovitostí, bytová jednot-
ka č. 537/13 v budově č.p. 537, Hodkovice nad Mohelkou, který vypracoval Ing. Petr Parma, Dolení 
Paseky 74, Světlá pod Ještědem.

-  Rada města vzala na vědomí „Plán zimní údržby silnic II. A III. tříd v Libereckém kraji pro zimní 
sezonu 2016-2017“, který předložil Krajský úřad Libereckého kraje.

-  Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kte-
rou požádala paní K., bytem Hodkovice nad Mohelkou na úhradu dluhu v souvislosti s užíváním 
bytu v domě s pečovatelkou službou ve výši 17.405,-Kč. Rada města požaduje, aby byla dlužná část-
ka uhrazena nejpozději do 18 měsíců od 1. splátky, která proběhne v listopadu 2016.

informace ze 7. zasedání zastupitelstva města 2. 11. 2016
-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2016. Příjmy v rozpočtové změně jsou 

598.687,04 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 598.687,04 Kč a změna fi nancování v rozpočtové 
změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 47.538.069,04 Kč, výdaje po rozpočtové 
změně budou 55.817.984,04 Kč a fi nancování po rozpočtové změně bude 0,00 Kč. 

Pokračování na straně 6
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-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2017. Výdaje jsou plánovány ve 
výši 54 993 940,- Kč, příjmy jsou plánovány ve výši 44 993 940,- Kč a financování je plánováno ve 
výši 10 000 000,- Kč. Rozpočet je tak plánován jako schodkový. Tabulka s upřesněním jednotlivých 
položek je součástí materiálů. Zastupitelstvo města souhlasí se sociálním fondem na rok 2017 ve 
výši 598 300,- Kč na straně příjmů a výdajů. Zastupitelstvo města pověřuje tajemnici zveřejněním 
návrhu rozpočtu města na úřední desce k připomínkování.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
inženýrské 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. 
Předmětem 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. 

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4015033/VB/03. Předmě-
tem smlouvy je zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena 
nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 1515 (ostatní plocha) 
o výměře 2081 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcné-
ho břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby 
platné ke dni uskutečnění platby.

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh směny pozemku p.č. 387 (ostatní plocha) o výměře 681 m2 
v k.ú. Záskalí v majetku města Hodkovice nad Mohelkou, který předložily Lesy České republiky, 
s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO: 42196451. Pozemek bude součástí směnné 
smlouvy dle usnesení č. 59/15 a č. 16/16 zastupitelstva města. 

-  Zastupitelstvo města schválilo vzor Smlouvy o právu provést stavbu uzavřené dle § 1746 odst. 2 Ob-
čanského zákoníku určený pro vydání souhlasu vlastníka s umístěním a zřízením stavby Hodkovice 
nad Mohelkou, Jílové – kanalizace a ČOV.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu, kterou předložila 
organizace ČEZ Distribuce, a,s., Teplická 874/8, 450 02 Děčín IV – Podmokly. Předmětem smlouvy je 
realizace stavby nazvané: Hodkovice nad Mohelkou, Jílové – kanalizace a ČOV. Stavbou bude dotčena 
nemovitost v majetku ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín a to 
pozemek p.č. 162 (ostatní plocha) v k.ú. Jílové.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Znalecký posudek č. 037/308-2016 o ceně nemovitostí, bytová 
jednotka č. 537/13 v budově č.p. 537, Hodkovice nad Mohelkou, který vypracoval Ing. Petr Parma, 
Dolení Paseky 74, Světlá pod Ještědem. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města přípravou 
podmínek prodeje.

-  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování nové-
ho územního plánu Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého 
kraje, týkající se období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 podle předloženého návrhu. Příspěvek na zajiš-
tění základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje činí 255 870,- Kč.

-  Zastupitelstvo města schválilo Program regenerace městské památkové zóny Hodkovice nad Mohel-
kou, jehož zhotoviteli jsou Mgr. Alena Řičánková a Mgr. Jaroslav Zeman.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zpracovanou studii na přírodní koupací biotop. 

-  Zastupitelstvo města schválilo pravidla pro udělování Čestného občanství a Ceny města Hodkovice 
nad Mohelkou.
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-  Zastupitelstvo města projednalo přípravu obecně závazné vyhlášky o době nočního klidu.

-  Zastupitelstvo města projednalo informaci o dotaci na dopravní automobil od poskytovatele Mi-
nisterstvo vnitra – Generální ředitelství HSZ ČR a souhlasí s finanční spoluúčastí na financování 

-  Zastupitelstvo města projednalo informaci o programu 133510 – Podpora materiálně technické 
základny sportu. Zastupitelstvo města s podáním žádosti na podporu výstavby sportovní haly dle 
zpracované projektové dokumentace souhlasí a pověřuje starostku města podáním žádosti.

informace z 19. zasedání rady města 9. 11. 2016
-  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

č. j. OLP/5044/2016, kterou předložil Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 
2. Předmětem smlouvy je udělení souhlasu s provedením stavby „ Hodkovice nad Mohelkou, Jílové  
– kanalizace a ČOV v k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou“ městu Hodkovice nad Mohelkou. Stav-
bou bude dotčena nemovitost v majetku Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 
2, a to pozemek p.p.č. 49 (ostatní plocha) o výměře 17033 m2 v k. ú. Jílové. Jednorázová finanční 
náhrada za zřízení věcného břemene se se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus 21 % DPH.

-  Rada města projednala nabídku pozemku ke koupi, kterou předložila společnost BIO TOP s.r.o., Ne-
manická 440/14, České Budějovice, PSČ 370 10, IČ: 261 14 224. Ke koupi nabízí ½ pozemku p.p 1834 
(orná půda) o celkové výměře 10912 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, který společnost spolu-
vlastní s městem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města pověřuje starostku města dalším jednáním 
se společností BIO TOP s.r.o.

-  Rada města vzala na vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly č.j. OK-121/16 provedené 
v Mateřské škole v Hodkovicích nad Mohelkou, která byla zahájena dne 19. 09. 2016 Krajským úřa-
dem Libereckého kraje, odborem kontroly. Předmětem kontroly bylo čerpání finančních prostředků 
poskytovaných dle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

-  Rada města schválila uzavření městského úřadu v době vánočních svátků. Městský úřad bude za-
vřen v době od 22. 12. 2016 do 30. 12. 2016.

-  Rada města projednala opakovanou žádost o pronájem části pozemku p.č. 810 (ostatní plocha) 
o celkové výměře 2752m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou viz usnesení RM 90/15. Žádost podali 
manželé Helena a Milan Neprašovi, bytem Dlouhý kopec 226, Hodkovice nad Mohelkou. Rada města 
ruší část svého usnesení č. 90/15 v bodu výměry pozemku k pronájmu z 12m2 na 8 m2. Rada města 
schvaluje pronájem výše uvedené části pozemku za cenu 50,-Kč/m2 za rok na dobu určitou 5 let 
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

-  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem pozemku p.p.č. 440 (zahrada) o výměře 452 m2 v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní Věra Stejskalová, Pražská 187, Hodkovice nad Mohel-
kou a ukládá tajemnici zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce města. 

-  Rada města schválila prominutí platby za nájemné za měsíc říjen 2016 ve výši 1.700,-Kč z důvodu 
rekonstrukce v knihovně. Žádost podala paní Romana Trojanová, Pražská 187, Hodkovice nad Mo-
helkou.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Pravidla pro udělování Čestného občanství města Hodkovice 
nad Mohelkou a ceny města Hodkovice nad Mohelkou

Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo svým usnesením číslo 77/16 ze dne 
2. listopadu 2016 v souladu § 84, odst. 2, písm. i) a s) zákona č. 128/2000 sb., o obcích 
ve znění pozdějších předpisů tato pravidla pro udělování Čestného občanství a ceny města 
Hodkovice nad Mohelkou. 

Článek i. – udělování čestného občanství
1)  Čestné občanství města Hodkovice nad Mohelkou (dále jen „čestné občanství“) se uděluje jako 

nejvyšší osobní ocenění města Hodkovice nad Mohelkou (dále jen město).

2)  Čestné občanství uděluje zastupitelstvo města na návrh člena zastupitelstva nebo na návrh rady 
města. Občané města je mohou podávat jejich prostřednictvím. Návrh na udělení čestného ob-
čanství se podává písemně. Součástí návrhu na udělení čestného občanství je řádné zdůvodnění 
návrhu na udělení této pocty.

3)  Čestné občanství může být udělováno fyzické osobě za života, nebo in memoriam. Čestné ob-
čanství může být uděleno obyvatelům města, dále občanům České republiky i cizím státním 
příslušníkům.

4)  Čestné občanství je udělováno zejména:
 a.  za dlouholeté aktivity mající vztah k městu a to např. v oblasti umělecké, společenské, kultur-

ní, ekonomické, ekologické, technické, vědecké nebo sportovní,

 b.  osobám, které se zvláště významným způsobem zasloužili o město,

 c.  zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah 
k obci,

 d.  zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, 
kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města,

 e.  zvláštní projev úcty, za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly 
záchranu života občanů, jejich majetku, historických nebo kulturních hodnot města.

5)  Čestné občanství bude uděleno se souhlasem osoby, popř. nejbližších pozůstalých, které má být 
čestné občanství uděleno.

Článek ii. – odejmutí Čestného občanství
1)  Čestné občanství lze odejmou za života nebo posmrtně. Čestné občanství může odejmout zastu-

pitelstvo města tomu, kdo se závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či právnímu 
řádu nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení 
čestného občanství nedošlo, tomu kdo znevážil udělenou cenu nebo byl pravomocně odsouzen 
pro trestný čin.

2)  Čestné občanství může odejmout pouze zastupitelstvo města na návrh člena zastupitelstva nebo 
na návrh rady města. Občané města je mohou podávat jejich prostřednictvím. Návrh na odejmu-
tí čestného občanství se podává písemně, jeho součástí je podrobné a srozumitelné odůvodnění 
skutečností, jež by k odejmutí čestného občanství mohly vést. Před odejmutím čestného občan-
ství musí být dána čestnému občanovi příležitost, se ke skutečnosti vyjádřit.
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Článek iii. – udělování ceny města
1)  Cena města Hodkovice nad Mohelkou (dále jen „cena města“) se uděluje, jako osobní ocenění 

města jejím žijícím občanům, kteří zde trvale žijí, zejména za ojedinělý přínos pro město.

2)  Cenu města uděluje zastupitelstvo města na návrh člena zastupitelstva nebo na návrh rady 
města. Občané města je mohou podávat jejich prostřednictvím. Návrh na udělení ceny města se 
podává písemně. Součástí návrhu na udělení ceny města je řádné zdůvodnění návrhu na udělení 
této ceny.

3)  Cena města je udělována zejména:

 a.  za aktivity mající vztah k městu, a to např. v oblasti umělecké, společenské, kulturní, sportov-
ní, technické, podnikatelské nebo spolkové činnosti,

 b.  za činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenalo záchranu života občanů, jejich majet-
ku, historických nebo kulturních hodnot města,

 c.  cena města může být udělena jedné osobě i vícekrát, maximálně však 1x ročně,

 d.  cena města bude udělena se souhlasem osoby, které má být cena města udělena,

 e.  osobě, které byla udělena cena města, může být uděleno i čestné občanství.

Článek iV. – společná ustanovení
1)  Čestné občanství a cena města jsou poctami, ze kterých nevyplývají zvláštní práva ani povin-

nosti.

2)  Čestné občanství a cena města mohou být udělovány každoročně.

3)  Předání čestného občanství nebo ceny města probíhá při slavnostní příležitosti nebo při zasedá-
ní zastupitelstva města.

4)  Čestné občanství nebo cenu města předává starosta města, v jeho nepřítomnosti jím pověřený 
zastupitel města.

5)  Při udělení čestného občanství nebo ceny města, se danému občanovi vydá listina o udělení 
opatřená symbolem (znakem) města. Kopie této listiny se ukládá do archivu města Hodkovice 
nad Mohelkou.

6)  Evidence čestného občanství a evidence udělených cen města se vede v „Knize Čestného občan-
ství města Hodkovice nad Mohelkou a Ceny města Hodkovice nad Mohelkou“, kde jsou uvedeny 
tyto údaje:

 –  jméno a příjmení, datum narození

 –  údaje jo rozhodnutí o udělení čestného občanství nebo ceny města (datum, orgán, číslo usne-
sení)

 –  důvody udělení čestného občanství nebo ceny města

 –  změny (např. odnětí čestného občanství, významné údaje ze života a činnosti oceněného  
občana, …)

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 3. listopadu 2016

Markéta Khauerová – starostka města
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V úterý 6. 12. 2016 v 10 hodin 

proběhne závěrečná kontrolní prohlídka  
na mostu v Poštovské ulici a lávce u Bradáčů.

Do té doby budou obě stavby dokončeny a po kontrolní prohlídce budou 
uvedeny do provozu. 

Děkuji Vám za trpělivost při výstavbě. Markéta Khauerová

Rok uplynul jako voda a já Vás opět zvu na společné setkání zástupců spolků 
a představitelů města, které se bude konat  

ve středu 11. ledna 2017 od 16:00 hodin v obřadní síni naší radnice.

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za Vaši práci a těšíme se na setkání.

S pozdravem Mgr. Helena Řezáčová – místostarostka města

Pozvánka na společné setkání  
zástupců spolků a představitelů města

Program:
– informace o dotačním programu města pro rok 2017
– Kalendář akcí pro rok 2017
– společná diskuze

Upozorňujeme občany, že městský úřad  
bude uzavřen od 22. prosince 2016.

! uPoZornĚnÍ !

Městský úřad informuje

Závěrečná kontrolní prohlídka mostu a lávky
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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

Městská knihovna bude z technických důvodů 
uzavřena ve čtvrtek 8. prosince 2016.

Poslední výpůjční den letošního roku 
je v pondělí 19. prosince 2016.

On-line katalog

www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog

Přejeme Vám klidné prožití svátků 
a do roku 2017 pevné zdraví 

a spokojenost a pohodu 
nad stránkami dobré knihy.

Hana Vaňková

Vážení spoluobčané,

ve středu 14. 12. 2016 proběhne od 18 hodin 

v obřadní síni na radnici

8. veřejné zasedání zastupitelstva města.
Všichni jste zváni. Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva města
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Naše Vánoce
Foto soutěž, která proběhne na Facebooku na HnM – Dívej se kolem sebe

v termínu od 26. 11. 2016 do 26. 12. 2016

vyhodnocení foto soutěže bude 1. 1. 2017

Foto soutěž je rozdělena do tří kategorií: 

  vánoční svícen   vánoční stromeček  vánoční výzdoba

Pravidla soutěže:
   Každý soutěžící může zaslat po jedné fotografii z každé kategorie  
na e-mail soutezdivej@seznam.cz se jménem a názvem fotografie. 

   Účast ve všech kategoriích není podmínkou, soutěžící se může zúčastnit jen v jedné kategorii.  

  Správci soutěže vloží fotografii se jménem do alba na Facebooku dle kategorie

   Každá soutěžní fotografie bude sbírat "like" od návštěvníků stránky. Ten snímek, který získá 
nejvíc kladných ohodnocení zvítězí ve své kategorii.

   Jména úspěšných vítězných fotografů budou zveřejněny na Facebooku HnM – Dívej se 
kolem sebe a doufáme, že se nám podaří je uveřejnit i v únorovém Kulturním kalendáři města 
Hodkovic nad Mohelkou.

Na Vaše fotografie s atmosférou letošních Vánoc se těší se tým HnM 



Kino – ProsinEc 2016
HoDKoVicE naD MoHELKou

Pátek 2. prosince v 19 hodin
ZLoDĚJi ZELEnÝcH KonÍ
Propletenec přátelství, zrady, lásky a zklamání se odehrává v prostředí lidí, 
kteří se pohybují na hranici zákona. České drama s Pavlem Liškou v hlavní roli.
Délka 90 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 9. prosince v 18 hodin
snooPY a cHarLiE BroWn. PEanuts VE FiLMu
Další příhody nejúžasnějšího psího kamaráda a  jeho hodně mimózního 
páníčka Charlieho Browna v rodinné animované komedii USA. Délka 88 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Čtvrtek 15. prosince v 16.30 hodin

nEZaPoMEŇtE si sVaČinu 
nEJEn FiLMoVÉ PŘEDstaVEnÍ 
ZE ŽiVota naŠÍ ZÁKLaDnÍ ŠKoLY
Program připravili žáci a učitelé ZŠ T.G.M. Vstupenky v předprodeji v ředitelně 
školy. Délka 60 minut. Vstupné 20 Kč.

PŘEDSÁLÍ KINA
VÝSTAVA O. Knobloch: FOTOGRAFIE

PŘED PROMÍTÁNÍM: PREZENTACE FOTOGRAFIÍ Z LETNÍCH TÁBORŮ

Pavel Liška ve fi lmu ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/
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ZŠ TGM Hodkovice n. M. pořádá

15.12. 2016 v 16.30 v kině v Hodkovicích n. M. 
(v případě zájmu druhé představení v 18 hodin)

filmové představení ze života školy

Představení je založeno na filmovém sestřihu videí 
z  období 2015-2016, která zachycují žáky naší 
školy na celé řadě školních aktivit. Promítání bude 
doplněno živým vystoupením žáků, kde nebudou 
chybět scénky, recitace, tanec ani závěrečné zpívání 
koled.

Vstupné 20 Kč.

Vstupenky je možné zakoupit v ředitelně ZŠ.

ZŠ Hodkovice nad Mohelkou

Povltavské setkání Baltíků v Českých Budějovicích

Konkurenci měli naši programátoři 
z Prahy, Strakonic, Bíliny, Žatce a Holic. Sou-
těžící byli rozděleni do dvou kategorií. Ka-
tegorie A – kde soutěžili žáci 1.– 5. ročníků 
ZŠ a kategorie B – zde soutěžili žáci 6. - 9. 
ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých 
gymnázií. Ani v této silné konkurenci se naši 
žáci neztratili.

V kategorii A soutěžilo celkem 29 žáků. 
Pro Hodkovice vybojovali Lukáš Hart (5. A) 
19. místo a Hana Heřmanová (5. A) 13. místo.

V kategorii B soutěžilo celkem 23 žáků. 
Z našich programátorů obsadili Jiří Křížek 
(7.A) 19. místo a Emil Milan Kněbort (9. A) 
18. místo. Nejlepšího umístění dosáhl Jiří 
Růta (9. A), který vybojoval krásné 5. místo. 

Z Českých Budějovic jsme se vrátili ve ve-
černích hodinách v sobotu 22. 10.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezenta-
ci naší školy a blahopřejeme k jejich umístě-
ní. Rovněž jim přejeme hodně úspěchů v sou-
těžích příštích.

také v letošním školním roce se naši programátoři zúčastnili soutěžního klání na jihu Čech, 
kam vyrazili v pátek 21. 10. 2016. soutěžilo se ve dvou dnech. První den byla úloha tvůrčí na 
zadané téma. Druhý den čekaly soutěžící tři úlohy podle zadání. téma soutěže bylo „Mafie“. 
soutěž probíhala v rámci Evropského týdne programování codeWeek 2016.

nEZaPoMEŇtE si sVaČinu
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noČnÍ DuŠiČKoVo-HaLLoWEEnsKÝ PocHoD

V úterý 25. 10. 2016 před podzimními 
prázdninami uspořádala naše škola 

4. ročník nočního pochodu. 

Strašidelné převleky si připravilo 207 dětí, 
které přišly v doprovodu 139 dospělých. Na 
cestě duchů z hodkovických pověstí rozsvítili 
účastníci lampiony a krásně vyřezaně dýně.  
Za statečnost byly děti odměněny perníčky 
a zápisníčkem.

PoZVÁnKa na VÁnoČnÍ 
VYstouPEnÍ DĚtÍ

15. 12. 2016 v 15:30

Blížící konec roku 2016 
zakončíme vystoupením dětí  

na zahradě MŠ.

Zvána je široká veřejnost!

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás informovali 

o provozu o vánočních prázdninách. 

Krásné prožití svátků Vánočních 
a hodně štěstí v roce 2017.

Přeje MŠ Hodkovice nad Mohelkou

informace z mateřské školy

MŠ bude uzavřena: 
23. 12. 2016 – 1. 1. 2017
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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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Stará hodkovická medaile

Před několika dny se na mne obrátil s  dotazem pan Škoda. Poslal mi foto medaile, 
kterou našel nedaleko Hodkovic. Nápis Liebenau a znak medvěda ukazoval na souvislost 
s Hodkovicemi. I přesto, že medaile byla více než sto let stará a nějaký čas ležela v zemi, 
byla po očištění celkem dobře čitelná.

Německé slovo „verein“ znamená spolek a le-
topočty 1864 – 1914 ukazovaly na 50. výročí 
jeho vzniku. U roku 1864 není v kronice města 
žádná zpráva o založení spolku, ale roku 1914 je 
zmiňováno 50 let trvání spolku veteránů. Nyní 
zbývalo přeložit pomocí německo-českého slov-
níku zbytek slov a zkratek. 

Nápis na medaili zní: Spolek vojenských ve-
teránů Hodkovice – 50 let trvání. Zajímavý je 
den, kdy se konala slavnost k 50 letům spolku 
veteránů. 

V kronice je napsáno:
Neděle 28. června  - spolek veteránů slavil 50 

let svého trvání, město bylo vyzdobeno prapory 
a dostavilo se mnoho cizích spolků. Odpoledne 
ukončila náhle oslavy hrozná zpráva o zavraž-
dění následníka trůnu Františka Ferdinanda 
a jeho manželky. Srbský fanatik je zastřelil v sa-
rajevských ulicích. Koncert byl okamžitě přeru-

šen a každého jednotlivce se zmocnilo neblahé 
tušení. 

Každý totiž cítil, že by tento atentát mohl 
vést k nesmírně závažným událostem. O měsíc 
později už vypovídá Rakousko válku Srbsku, po-
stupně se k oběma stranám přidávají další státy 
a vzniká tak zatím nejstrašnější válka, kterou 
kdy bylo lidstvo postiženo.

O spolku veteránů mnoho zmínek není, ne-
dochoval se ani žádný seznam členů, ale v době 
50. výročí jej vedl více než 30 let Ferdinand Hof-
richter, obchodník kožemi. Ten byl i dlouholetým 
členem městského zastupitelstva, opakovaně také 
městským radním a po řadu let velitelem hasičů. 

Foto staré medaile tak posloužilo k napsání 
článku o jednom z nejstarších hodkovických 
spolků, jehož činnost ukončilo až období 2. svě-
tové války.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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sport pro všechny Hodkovice nad Mohelkou

oDDÍL KuLturistiKY
vás zve na pravidlelné cvičení

I letos Vám skauti a skautky přinesou 

Betlémské světlo 
 
Radnice Hodkovice nad Mohelkou 
Štědrý den 24.12. 2015 
14.00 – 15.30 h 
 
Přijďte si i Vy ke skautům se svíčkou pro 
plamínek Betlémského světýlka na Váš 
štědrovečerní stůl. Pro plamínek zapálený 
v jeskyni, kde se narodil Ježíšek. 
 

 

Betlémské světlo 2016
Radnice Hodkovice nad Mohelkou

Štědrý den 24. 12. 2016
14.00 – 15.30 hodin

I letos Vám skauti a skautky přinesou

Přijďte si i Vy ke skautům se svíčkou  
pro plamínek Betlémského světýlka  

na Váš štědrovečerní stůl. 
Pro plamínek zapálený v jeskyni,  

kde se narodil Ježíšek.

Pondělí 17:00 – 18:30
uterý 17:00 – 18:30
středa 17:00 – 18:30 
Čtvrtek 17:00 – 18:30
Pátek 17:00 – 18:30
sobota dočasně zavřeno
neděle  10:00 – 11:30 

17:00 – 18:30

Platby za cvičení:
1 vstup   30 Kč

vstupné měsíc  150 Kč

vstupné rok 1500 Kč

cvičení probíhá v 1.patře kulturního domu v Hodkovicích nad Mohelkou, sokolská 412

těšíme se na Vaši návštěvu
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Svěcení nového zvonu
Na staré fotce je zachycena událost z roku 1934 – svěcení nového zvonu k pozdvihování. 
Hodkovická kronika popisuje tuto událost následovně.

Neděle 8. července 1934.

Při dnešní církevní slavnosti sv. Prokopa 
byl posvěcen nový zvon k pozdvihování. Násle-
dovala slavnostní bohoslužba, při níž prvně za-
zvonil. Na památku na tuto radostnou událost 
pro naše věřící byla několik dní předem uzavře-
na do knoflíku malé kostelní věže, toho dne po 
skončené renovaci, měděná zatavená schránka, 
obsahující díkuvzdání na pergamenu s tímto 
nápisem:

O. A. M. D. G.
Lecturis salutem!

Anno domini 1934 byl na návrh kaplana 
Friedricha Leitelta založen v Hodkovicích spo-
lek na údržbu kostela. 

Do spolku vstoupilo přes 600 členů s měsíč-
ním příspěvkem 1 Kč. Nejdříve začala oprava 
malé kostelní věže a dokončena byla 8. červen-
ce 1934. Truhlářské práce provedl mistr Konrad 
Nigrin, měděný kryt mistr Josef Kraus. Oprava 
stála asi 10000 Kč.

Současně byl posvěcen nový zvon k pozdvi-
hování za zvon zabavený ve světové válce 1914 
– 1918. Zvon ulil chomutovský zvonař Richard 
Herold. Stál 2200 Kč.

Nápis zní: Hoc facite in meam commemo-
rationem. Věnováno Konrádem a Mathildou 
Burde 1934 

Rok 1934 byl rok krise. Nezaměstnanost ve 
sklářském a textilním průmyslu byla strašná 
a velké sucho přineslo širokým vrstvám obyva-
tel nouzi a bídu.

Kéž Bůh propůjčí těm, kdo jednou budou 
číst tyto řádky, lepší časy.

Do prvního výboru spolku pro údržbu 
kostela patří: Konrad Nigrin, mistr truhlář-
ský č. 105/6, Albin Prissler, rytec č. 353, Josef 
Peukert, hospodář a obchodník uhlím č. 389, 
Johann Wanke, privatier č. 97, Ludwig Kraus, 
účetní č. 128, Wilhelm Appelt, mistr karto-
nážský, č. 186/7, P. Johann Náhlovský, děkan, 
P. Friedrich Leitelt, kaplan.

Hodkovice 2. července 1934.

Jako poradce Konrad Nigrin, Děkan Náh-
lovský jako předseda spolku pro údržbu kostela 
a zástupce starosty.

Svěcení se kromě četných pozvaných hostí, 
matek zvonů a členů spolku pro údržbu kostela 
účastnili také četní věřící.
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Český rybářský svaz,

místní organizace Hodkovice nad Mohelkou

Vás srdečně zve na tradiční

ve dnech 22. a 23. 12. 2016

od 8.00 do 16.00

v rybářském domečku

v Hodkovicích nad Mohelkou

VÁnoČnÍ ProDEJ KaPrŮ

Téhož dne byla další oslava - zdejší hasiči 
měli sedmdesátileté výročí spojené se slavností 
obyvatel Jáchymova vrchu na Kostelním vrchu, 
kterážto slavnost byla rovněž dobře navštívena. 

Ještě k pozdvihování.

Zvon „pozdvihováček“ býval v sanktusníku 
neboli věžičce nad presbytářem. Tímto zvonem 

se zvonívalo, jak jeho název napovídá, při části 
mše zvané pozdvihování.

Pozdvihování je část katolické bohoslužby, 
při které kněz pozdvihne hostii a číši s vínem.

Děje se tak po proměně, hostie je tedy tělem 
Kristovým a mešní víno krví Kristovou. Věřící 
se přitom klaní této Nejsvětější Svátosti.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic 

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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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

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e65,-

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

sbor dobrovolných hasičů 
připravuje na 

11. února 2017  

již  
tradiční 

HasiČsKÝ PLEs
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Vás zvou na první 

Místo konání: v budově hasičárny Záskalí

Kdy:  7. 1. 2017 od 18 hod. dospělí, děti již od 16 hod.
(dospělí s možným dotahem dopoledne 8. 1. 2017 – dle sněhových podmínek)

dětská diskotéka, živá hudba, promítání, rozhovory, občerstvení, ...

Program se bude většinou točit okolo koloběžek. Neznamená to však, že je určen jen pro koloběž-
káře. I ti kteří o koloběžkách neví nic budou zaujati:
 y  povídáním borců, kteří před 3,5 lety absolvovali celou stou tour de France na koloběžce. V roce 

2017 se bude konat sté Giro d´italia, oni budou opět u toho a povypráví o všem co předchází 
takovému projektu (Kick Itali 2017) a co očekávají při samotném Giru. Vše bude doplňováno 
videoprojekcí a fotkami.

 y  odhalením nové trasy Přejezdu republiky na koloběžce. V příštím roce proběhne již čtvrtý ročník 
a protože dle pravidel po třech ročnících se trasa mění, bude při této příležitosti odtajněna 
nová. Popovídáme a promítneme fotky i z ročníků minulých.

 y  vyprávěním člověka, který má koloběžku jako prostředek pro cestování o čemž dokáže poutavě 
vyprávět.

 y zajímavými nečekanými rozhovory, které budou probíhat během celého večera. 

Dětská diskotéka v režii DJ Kapitána, často prokládaná netradičními soutěžemi a hrátkami – všechny soutěžní 
pomůcky pro děti ZDARMA. Děti po své diskotéce nemusí nikam odcházet. Večer (noc) proběhne na střídačku 
ve dvou sálech. Když v jednom bude povídání pro dospělé, ve druhém bude i nadále program pro děti. V případě 
zájmu pojede kyvadlová doprava ZDARMA – Hodkovice/Záskalí/Hodkovice, časy budou upřesněny.

8. 1. 2017 Společný výjezd na běžkách (v Jizerkách) s účastníky Kick Itali 2017 

Vstupné: děti 50 Kč, dospělí 150 Kč  
(rodinné vstupné: 2dospělí + 2 a více dětí = jedno dítě ZDarMa)

Prodej/rezervace již nyní v obchodě Koloběžky Hodkovice, Liberecká 16,

tel. 608 346 903, email: pavel.stork@seznam.cz

Podpořili nás: Střechy Šindelář Hodkovice, Železářství Bradáč Hodkovice
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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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Dopoledne pod Ještědem 
po–pá | 9.00–12.00 
zábava, rady, informace

Iveta Kalátová

Dobré ráno z Liberce 
po–pá | 5.00–9.00 
ranní informační servis

Jan Žíla a Tomáš Beneš

Česko – země neznámá 
po–pá | 13.00–14.00 
když se chcete vydat na výlet

Jana Chládková

Písničky na přání 
po–pá | 12.00 a 17.00  
so–ne | 12.00  
to nejlepší na vaše přání

Míra Tartárek

Liberecko | 102.3 FM 
Jablonecko | 102.3 FM 
Semilsko | 103.4 | 107.9 FM 
Českolipsko | 94.3 FM 
Frýdlantsko | 97.4 FM

Písničky na přání

Nové rádio pro 
Liberecký kraj

SEVER_inz_286x105_Nove radio_K6.indd   2 13.10.2016   9:04:53
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2. prosince od 17:00 -Mikulášská nadílka v klubu Motýlek

3. prosince -Mikulášská nadílka Monroe - Malý lom u kluziště
(objednávky balíčků na telefonu 777 361 354)

15. prosince - Vánoční besídka žáků ZŠ 

17. prosince - Hodkovická adventní cesta vzhůru

�����������������������������.���������������00

4. prosince - Musica Fortuna

11. prosince - Hudební Vánoce s ���������������
a sborem žáků ZŠ Hodkovice nad Mohelkou

18. prosince - Al Fianco

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

��������0��
Hodkovice nad Mohelkou

�����������������������.�������������������������������������������������������������������������������������������������������.�
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VÁnoČnÍ trHY V naŠEM oKoLÍ
LiBErEc

1. 12. – 23. 12. 2016, denně od 10:00 do 19:00 hodin

Tradiční vánoční trhy, nám. Dr. E. Beneše a ul. 5. květ-
na, Liberec, www.liberec.cz, www.visitliberec.eu

Adventní trhy, kde můžete nakoupit dárky, adventní 
věnce, jmelí, vánoční ozdoby a mnoho dalších drobnos-
tí, které Vám a Vašim blízkým zpříjemní čas vánočních 
svátků.

LiBErEc

15. 12. 2016, od 15:00 hodin

Vánoční trhy v Jedličkově ústavu, Jedličkův ústav Li-
berec (zahrada a sál v Jestřábí ulici), www.ju-lbc.cz

Prodej rukodělných výrobků uživatelů Centra denních 
služeb, hudební vystoupení, občerstvení.

ČEsKÁ LÍPa

2. 12. – 7. 12. 2016

Vánoční trhy v muzeu, Vlastivědné muzeum  
a galerie, Česká Lípa, www.muzeumcl.cz

Tradiční trhy s ukázkami řemesel, bohatým občerstve-
ním, vystoupením žáků mateřských a základních škol 
a ZUŠ Česká Lípa, mikulášská nadílka, divadelní před-
stavení – pohádka pro děti.

ČEsKÝ DuB

11. 12. 2016, od 8:00 hodin

Vánoční trhy, náměstí Bedřicha Smetany, Český Dub, 
www.cdub.cz

Prodejci v mnoha stáncích nabídnou textil, hračky, vá-
noční ozdoby a svítidla, stromečky, keramiku, výrobky 
z ovčí vlny, perníčky, svíčky, věnce a mnoho dalších vý-
robků. Občerstvení zajištěno.

GraBŠtEJn

3. 12. 2016, od 9:00 do 16:00 hodin

Vánoce na Grabštejně, Hrad Grabštejn,  
www.hrad-grabstejn.cz

Na prohlídkách s kostýmovanými průvodci si můžete 
připomenout vánoční zvyky a  obyčeje, prohlédnout 
vyzdobené interiéry a  načerpat adventní atmosféry. 
Vánoční atmosféru podpoří i stánky s vánoční krmí 
i  cukrovím a  také s  drobnými dárečky a  suvenýry. 
Součástí programu je i  odpolední provedení České 
mše vánoční od Jakuba Jana Ryby v podání Luďka Ve-
leho. Plné vstupné: 150 Kč / snížené vstupné: 100 Kč.

JaBLonEc naD nisou

14. 12. – 17. 12. 2016

Vánoční slavnosti, Mírové náměstí, Podhorská ul., 
Farského nám., Eurocentrum, Jablonec nad Nisou,

Tradiční trhy s celodenním programem a více než stov-
kou prodejců. www.mestojablonec.cz

JaBLonnÉ V PoDJEŠtĚDÍ

3. 12. 2016

Rozsvícení vánočního stromku s mikulášským jarmar-
kem, Jablonné v Podještědí, www.jablonnevp.cz

Mikulášské občerstvení, od 12 h. kulturní program, 
rozsvícení vánočního stromku (16:30 hodin), zakonče-
ní ohňostrojem.

MnÍŠEK

3. 12. 2016, od 10:00 do 18:00 hodin

Vánoční jarmark, prostory OÚ Mníšek,  
www.obec-mnisek.cz

K vidění i zakoupení jsou vánoční přání, keramika, pří-
rodní věnce, perníčky a mnoho dalšího. Dílničky a jízdy 
na koních!

osEČnÁ

11. 12. 2016, od 8:00 hodin

Vánoční trhy a Adventní koncert, Osečná,  
www.osecna.info

V neděli 11. prosince 2016 od 8.00 hodin proběhnou 
na Svatovítském náměstí v Osečné „Vánoční trhy“. Od 
10.00 hodin zde pak proběhne „Adventní koncert“ pě-
veckého sboru Canzonetta.
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ZMĚNY VYHRAZENY!

Městské informační centrum Liberec, nám. Dr. E. Beneše 23, 460 59 Liberec 1,

tel: (00420) 485 101 709, fax: (00420) 485 243 589, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu

sMrŽoVKa

18. 12. 2016, od 9:00 hodin

Vánoční pohoda, nám. T. G. M. - Zámeček,  
Smržovka, www.smrzovka.cz

Vánoční pohoda je tradiční předvánoční setkání, plné 
dobrého jídla a pití. I na Zlatou neděli zde lze sehnat 
na poslední chvíli drobné dárky z chráněné dílny Do-
mova Maxov nebo vánoční dekorace vytvořené stu-
denty Odborné školy lesnické v Hejnicích.

tanVaLD

12. 12. a 19. 12. 2016

Trhy, areál ČSAD, bývalé garáže, Tanvald,  
www.tanvald.cz

Tradiční trhy na parkovišti Tanvald střed se v předvá-
noční době budou konat v pondělí 12. prosince a v pon-
dělí 19. prosince.

turnoV

9. 12. – 10. 12. 2016

XVIII. Turnovské vánoční trhy, náměstí Českého ráje, 
Turnov, www.turnov.cz

XVIII. ročník vánočních trhů s prodejem tradičního zbo-
ží, občerstvení a s doprovodným kulturním programem.

ŽELEZnÝ BroD

30. 11. – 4. 12. 2016, od 9:00 do 17:00 hodin

Vánoční trhy na Bělišti, Městské muzeum v  Želez-
ném Brodě, národopisná expozice Běliště

Tradiční Vánoční trhy na Bělišti: prodej vánočního 
zboží, ukázky řemesel, výtvarné dílny. www.zelbrod.cz

VÁnoČnÍ trHY V PraZE
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí
26. 11. 2016 – 1. 1. 2017 
Vánoční trhy na Václavském náměstí
26. 11. 2016 – 1. 1. 2017

Vánoční trhy na Pražském hradě
25. 11. 2016 – 8. 1. 2017

VÁnoČnÍ trHY V ZaHraniČÍ

BuDYŠÍn (BautZEn – DE)

25. 11. – 18. 12. 2016, od 10:00 do 20:00 hodin, čt-
-ne: 10:00-22:00 hodin

Bautzener Wenzelsmarkt, Innenstadt (Hauptmarkt, 
Fleischmarkt, Kornmarkt, Reichenstraße), Bautzen

Tradiční vánoční trh. www.wenzelsmarkt-bautzen.de

DrÁŽĎanY (DrEsDEn – DE)

24. 11. – 24. 12. 2016

Dresdner Striezelmarkt, Altmarkt, Dresden,

Jeden z největších vánočních trhů v Německu je slav-
nostně zahájen 24. 11. 2016 v 16 hod., denně otevřen 
v čase 10–21 hod., dne 9. 12. v čase 10 – 23 hod., boho-
služba v kostele Kreuzkirche 24. 11. v 15 hod., hlavní 
událostí Štrýclmarktu je 23. Štolová slavnost »Stollen-
fest« 3. 12., zakončení Štrýclmarktu 24. 12. 2016 ve 14 
hod., www.drazdany.info/stryclmarkt

ZHoŘELEc (GÖrLitZ – DE)

2. 12. – 18. 12. 2016

Schlesischer Christkindelmarkt, Untermarkt, Görlitz

Vánoční trh s  tradičními výrobky, otevřen: pondělí-
-čtvrtek 14:oo-2o:oo hod., pátek 14:oo-21:oo hod., so-
bota 11:oo-21.oo hod., neděle 11:oo-2o.oo hod., www.
schlesischer-christkindelmarkt-goerlitz.de, www.goer-
litz.de

ŽitaVa (Zittau – DE)

14. 12. – 18. 12. 2016

Zittauer Weihnachtsmarkt, Marktplatz, Zittau,

Tradiční vánoční trh. www.zittau.de


