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Hodkovické 
městské  
slavnosti 

obrazem  

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

Jubilanti v říjnu 2017

Úvodní slovo redakční rady

Ludmila Košková
Zdeňka Tvrdá
Jaroslav Jíra

Miroslav Suska
Václav Kyncl

Hana Hnízdilová
Jaroslava Blechová
Věra Hlubučková
Ladislav Kouřil
Jana Kozáková

Jiří Vošta

Vážení čtenáři,
podzim je již v plné síle, ale i přes leckdy sychravé počasí se stále něco děje. V říjnu si může-
te jít již tradičně zaběhat na akci "Lesní běh", v aktuálním vydání se dozvíte praktické infor-
mace z úřadu, nebo můžete využít pozvánky na výstavu dalšího z hodkovických talentů.

Krásný barevný měsíc říjen přeje Naďa Burianová

Přivítány budou tyto děti:
Ella Průšková, Adam Ručka, Barbora Matějková, Karolína Dostálová,

Daniel Slavík, Veronika Lanková, Anastázie Košková, Štěpán Pecháček

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 27. 10. 2017 od 10:00 hodin se 
uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
vítání občánků našeho města.

Slavnostní vítání občánků
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Informace ze 14. zasedání rady města 30. 8. 2017
-  Rada města nesouhlasí s návrhem na pořízení změny územního plánu města Hodkovice nad 

Mohelkou, který předložila paní B., bytem Dobrá u Frýdku-Místku 458 a předává věc k roz-
hodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města projednala přihlášku k adresnému záměru prodeje bytového domu Podlesí č.p. 
623 včetně pozemku p.č. 1731 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 274 m2 v k.ú. Hodkovice 
nad Mohelkou a bytového domu Podlesí č.p. 624 včetně pozemku p.č. 1732 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 275 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podalo Bytové družstvo 
Podlesí 623 a 624, Podlesí 624, Hodkovice nad Mohelkou, IČ 06199453. Rada města pověřuje 
starostku města přípravou kupní smlouvy a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala přihlášku k adresnému záměru prodeje bytového domu Podlesí č.p. 
622 včetně pozemku p.č. 1694 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 503 m2 v k.ú. Hodkovice 
nad Mohelkou, kterou podalo Bytové družstvo Podlesí 622, Podlesí 622, Hodkovice nad Mohel-
kou, IČ 06199445. Rada města pověřuje starostku města přípravou kupní smlouvy a předává 
věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost o pronájem Kulturního domu, Sokolská 412, Hodkovice nad 
Mohelkou, kterou podala společnost KáDéčko Bar & Grill s.r.o., Sokolská 412, Hodkovice nad 
Mohelkou, IČ 05634466. Znění smlouvy bylo projednáno a odsouhlaseno Zastupitelstvem měs-
ta usnesením č. 69/17. Rada města pověřuje starostku města podpisem nájemní smlouvy.

-  Rada města schválila návrh na jmenování zastupujících opatrovníků klientů města Hodkovice 
nad Mohelkou.

-  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku agen-
dy správních řízení a rušení údajů o místu trvalého pobytu. Kontrolu provedli pracovníci 
Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru správního. Při kontrole nebyly zjištěny závady 
nebo nedostatky. 

-  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole výkonu agendy na úseku dodržování svobod-
ného přístupu k informacím. Kontrolu provedli pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje, 
odboru správního. Při kontrole nebyly zjištěny závady nebo nedostatky. 

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užívá-
ním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 31. 7. 2017. Stav dluhů činí ke dni ak-
tualizace 163.504,00 Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města projednala záměr rekonstrukce a provozu fotbalového hřiště pod lesem, který po-
dal Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou z.s., č.p. 589, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, 
IČ 46745009. Rada města nesouhlasí navrhovanými podmínkami využití fotbalového hřiště 
a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost o přemístění nádob na tříděný odpad, které jsou v současné 
době umístěny na hranici pozemku p.č. 561/1, který je ve vlastnictví SVJ J. Hory 522 a 523. 
Rada města připravuje změnu v systému třídní odpadu a předpokládá, že do konce roku 2017 
obdrží žadatelé odpověď k uvedené žádosti.

Městský úřad informuje

Pokračování na straně 6

-  Rada města souhlasí s bezplatným pronájem sportovního hřiště za školou v letních obdobích 
pro tréninky florbalu pro děti a mládež dle předloženého rozpisu. Žádost podala TJ Sokol Hod-
kovice nad Mohelkou dne 17. 7. 2017. 

-  Rada města vzala na vědomí rozvahu, výkaz zisků a ztráty a přílohu příspěvkové organizace 
Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou sestavenou k 30. 6. 2017, a to bez výhrad.

-  Rada města projednala žádost k pronájmu nebytových prostor k provozování sportovní čin-
nosti jógy, kterou podala paní Sabina Caĺková, Rychnovská 391, Hodkovice nad Mohelkou. 
Rada města doporučuje paní Caĺkové obrátit se s žádostí na Základní školu T. G. Masaryka a na 
společnost KáDéčko Bar & Grill s.r.o., Sokolská 412, Hodkovice nad Mohelkou (Kulturní dům).

-  Rada města souhlasí s žádostí o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy 
Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce BL03 s.r.o., se sídlem v Semilech, 
IČ 05666384 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 530 190 
Jablonec nad Nisou – Praha.

-  Rada města souhlasí s žádostí o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy 
Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce BL03 s.r.o., se sídlem v Semilech, 
IČ 05666384 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 530 150 Jab-
lonec nad Nisou – Rychnov u Jablonce n. N. – Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města souhlasí s žádostí o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy 
Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce BL03 s.r.o., se sídlem v Semilech, 
IČ 05666384 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 540 370 
Liberec - Jablonec nad Nisou – Turnov – Hradec Králové - Brno.

-  Rada města souhlasí s žádostí o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy 
Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce BL03 s.r.o., se sídlem v Semilech, 
IČ 05666384 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 540 350 
Liberec - Turnov (– Rovensko p. Tr.) – Jičín.

-  Rada města neschválila poskytnutí peněžitého daru - příspěvku na provoz Domova důchodců 
Český Dub, p.o., Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub, IČ 71220020. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o změnu účelu dotace z rozpočtu města Hodkovice nad Mohel-
kou, číslo smlouvy 07/2017/DF, kterou podal Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou z.s.,  
oddíl kopané, č.p. 589, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 46745009. 

-  Rada města souhlasí s prodejem automobilu VW TRANSPORTER 2,5 TDI LH1, SPZ 1L52346 
podnikateli Ing. Josefu Lankovi, Kateřinská 517, 463 03, Stráž nad Nisou, 10426515 za tržní 
cenu vozu 70.000,-Kč. Vozidlo bude prodáno formou komisního prodeje, kdy kupujícímu bude 
účtována provize 2.500,-Kč Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala nabídku koupi nebo prodej pozemku, kterou předložila společnost 
fondrealit.cz s.r.o., Rybná 669/4, Praha 1 – Staré Město, PSČ 11000, IČ 24181013, pobočka České 
Budějovice. Jedná se o ½ pozemku p. č. 1834 (orná půda) o celkové výměře 10912 m2, přičemž 
vlastníkem druhé poloviny pozemku je město. Společnost nabízí pozemek za 30,- Kč/m2.Rada 
města pověřuje starostku města dalším jednáním a předává věc k rozhodnutí ZM.

-  Rada města souhlasí s vedením objízdné trasy v době konání závodu 4. Ročníku závodu na 
kolečkových lyžích „ Silvini SKIROLL (C)up Ještěd“.
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Informace z 15. zasedání rady města 13. 9. 2017
-  Rada města projednala žádost o koupi pozemku města p.č. 353/2 (zahrada) o celkové výměře 

149 m2 v k.ú. Záskalí. Žádost podal pan P., bytem Kralupy nad Vltavou. Koupí pozemku chce 
žadatel vyřešit přístup ke svému domu č.p. 14 Záskalí. Rada města žádá provedení místního 
šetření ke zhodnocení vhodnosti zřízení přístupové cesty. Následně se rada města bude žádostí 
zabývat. 

-  Rada města projednala žádost o změnu smlouvy č. 46306E o nájmu části nemovitosti uzavře-
né dne 3.4.2000, kterou podala společnost Vodafone Czech Republic, a.s. Rada města pověřuje 
tajemnici zjištěním všech skutečností ke smlouvě, následně se k projednání vrátí. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy 
Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce BL03 s.r.o., se sídlem v Semilech, 
IČ 05666384 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 670 981 Ro-
kytnice n.Jiz. – Harrachov – Desná – Tanvald – Jablonec n.Nisou - Praha.

-  Rada města souhlasí s žádostí Automotosportu Osek, Hrdlovská 646, Osek, IČ 27036944 o po-
volení závodu Krušnohorský pohár, konkrétně o souhlas s uzavírkou silnice III. třídy (Hodko-
vice nad Mohelkou – Záskalí), a to dne 8. 10. 2017 v době od 8.00 do 18.00 hod.

-  Rada města s výše uvedenou žádostí souhlasí a požaduje zajistit řádnou pořadatelskou službu, 
dodržovat pořádek při závodu a po jeho skončení, neparkovat na chodnících, zajistit včasnou 
informovanost místních obyvatel a podnikatelů o pořádání závodu, povolení uzavírky Magis-
trátem města Liberec a najíždění účastníků závodu nejdříve dne 7. 10. 2017 od 17.00 hodin. 
Při splnění těchto podmínek rada města povoluje uzavírku výše uvedené silnice pro závod 
Krušnohorský pohár na území města v rozsahu podané žádosti. 

-  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 653 u pana Č. (+1 osoba). 

-  Rada města vzala na vědomí informaci Regionální projektové manažerky pro Liberecký a Ús-
tecký kraj o nové šabloně Úklidový pracovník venkovních prostor.

-  Rada města souhlasí s návrhem na zřízení vyhrazeného prostoru na sběrném dvoře v Pelí-
kovické ulici, kde budou mít občané možnost odevzdávat věci, které jiní mohou ještě využít 
(nábytek, dveře, svítidla, kola, obrazy….) a zdarma nebo za drobný poplatek získat. Rada města 
pověřuje Ing. Danu Karmazínovou, referentu oddělení životního prostředí a památek, rozpra-
cováním návrhu. Následně se bude návrhem zabývat. 

-  Rada města vzala na vědomí žalobu o určení neplatnosti smlouvy o směně nemovitostí 2/2016 
ze dne 3. listopadu 2016 a pověřuje starostku a místostarostku města jednáním s výkonným 
výborem SK Hodkovice z.s. 

-  Rada města projednala sdělení paní S. o poskytnutí finančního daru DPS Hodkovice nad Mo-
helkou ve výši 2.500,-Kč. Dar bude poskytnut na opravu a zprovoznění zvedáku pro imobilní 
uživatele pečovatelské služby vč. bezpečnostní technické kontroly. Rada města schvaluje přije-
tí finančního daru ve výši 2.500,- Kč a děkuje dárci za poskytnutí daru.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s uží-
váním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 31. 8. 2017. Stav dluhů činí ke dni 
aktualizace 154.452,-Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se zhotovitelem společností Charlie ś, s.r.o., 
Rychnovská 455, Hodkovice nad Mohelkou, IČ 25003984 na kamenické práce a opravu zdi 
v Poštovské ulici a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

Informace ze 6. zasedání zastupitelstva města 20. 9. 2017
-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2017. Příjmy v rozpočtové změně jsou 

2.656.262,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 2.528.262,00 Kč a změna financování v roz-
počtové změně je 128.000,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 49.588.164,00 Kč, 
výdaje po rozpočtové změně budou 57.805.720,00 Kč a financování po rozpočtové změně bude 
8.217.556,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej pozemků města p.č. 3277 (ostatní plocha) 
o výměře 598 m2 a p.č. 3278 (vodní plocha) o výměře 155 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, 
kterou podal za obchodní firmu BOOKLET s.r.o., Rychnovská č. ev. 30, 463 42 Hodkovice nad 
Mohelkou, IČ 022 49 219 jednatel pan Vladislav Kos.  

-  Zastupitelstvo města schválilo nabídku koupě pozemku, kterou předložila společnost fond-
realit.cz s.r.o., Rybná 669/4, Praha 1 – Staré Město, PSČ 11000, IČ 24181013, pobočka České 
Budějovice. Jedná se o ½ pozemku p. č. 1834 (orná půda) o celkové výměře 10912 m2, přičemž 
vlastníkem druhé poloviny pozemku je město. Společnost nabízí pozemek za 25 Kč/m2. Zastu-
pitelstvo města schválilo koupi části pozemku za cenu 25,-Kč/m2 s tím, daň z nabytí nemovité 
věci ve výši 4% z ceny nemovitosti a kolek ve výši 1.000,-Kč na vklad uhradí město a pověřuje 
starostku města podpisem kupní smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví České republi-
ky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s.p.  Lesy ČR převádí ze svého práva hospo-
dařit a vlastnictví České republiky do výlučného vlastnictví Města Hodkovice nad Mohelkou 
nemovitou věc – tj. pozemek p.č. 614 (ostatní plocha) o výměře 179 m2 v katastrálním území 
Hodkovice nad Mohelkou. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
Návrh na vklad uhradí město.

-  Zastupitelstvo města neschválilo návrh na pořízení změny územního plánu města Hodkovice 
nad Mohelkou, který předložila paní B., bytem Dobrá u Frýdku-Místku. 

-  Zastupitelstvo města schválilo prodej automobilu VW TRANSPORTER 2,5 TDI L H1, SPZ 1L52346 
podnikateli Ing. Josefu Lankovi, Kateřinská 517, 463 03, Stráž nad Nisou, IČ 10426515 za tržní cenu 
vozu 70.000,-Kč. Vozidlo bude prodáno formou komisního prodeje, kdy kupujícímu bude účtována 
provize 2.500,-Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace a finanční spoluúčast města na manipulátor DA-
PPER 5009. Výše dotace je maximálně 1.410.073.50,- Kč a finanční spoluúčast města je maxi-
málně 248.836,50 Kč. Manipulátor bude zakoupen do majetku TS Hodkovice, p.o.. Zastupitel-
stvo města pověřuje ředitele Technických služeb Hodkovice podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost na využití fotbalového hřiště pod lesem, kterou 
podal Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou z.s., č.p. 589, 463 42 Hodkovice nad Mohel-
kou, IČ 46745009 a pověřuje radu města jednáním s výkonným výborem SK. 

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí změnu konstrukce podlahy ve sportovní hale v Hodkovi-
cích nad Mohelkou spočívající v záměně předpjatých panelů za železobetonovou desku betono-
vanou na podkladu ze zlepšené zeminy a vrstvy štěrkodrti. Vyčíslená úspora je 519.588,59 Kč 
bez DPH s prodlouženou zárukou na uvedenou konstrukci na 15 let.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o podané žalobě  o určení neplatnosti smlou-
vy o směně nemovitostí 2/2016 ze dne 3. listopadu 2016 a pověřuje radu města  jednáním 
s výkonným výborem SK Hodkovice z.s.

Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA
V pátek 15. 9. 2017 proběhlo v obřadní síni malé slavnostní setkání, při kterém bylo předáno 
udělené čestné občanství rodině pana Josefa Fanty. Čestné občanství bylo panu Josefu 
Fantovi uděleno za dlouhodobé aktivity v oblasti umělecké a kulturní, in memoriam. 

Ocenění převzala paní Dobromila Bartošová, dcera oceněného, slavnosti se dále zúčastnil 
vnuk, pravnučka a prapravnučka pana Fanty. Hudební část slavnosti zajistilo Jablonecké 
klarinetové kvarteto.

Děkuji všem účastníků za milou atmosféru při setkání. 
Markéta Khauerová – starostka města

7. veřejné zasedání zastupitelstva 

města Hodkovice nad Mohelkou 

se koná 1. 11. 2017 od 18 hodin

v obřadní síni Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.

Další plánovaný termín veřejného zasedání  
zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou je 13. 12. 2017.

Těšíme se na Vaši účast

Pozvánka

NOVINKA – STOLNÍ KALENDÁŘ
Město Hodkovice nad Mohelkou si pro vás připravilo novinku na rok 2018  

a to dvoutýdenní stolní kalendář. 

Uvnitř najdete fotografie více či 
méně známých zákoutí v podání 

místních fotografů. 

Díky jejich zájmu a zapojení 
bylo vydání kalendáře možné, 

děkujeme!

Kalendář formátu A5 je 
v prodeji od 16. 9. 2017  

za cenu 110 Kč. 

K dostání na podatelně městského úřadu.

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

tel. 724180084, www.hodkovicenm.cz

Rada města Hodkovice nad Mohelkou

Vás zve na společné setkání.
Sejdeme se ve středu 

25. 10. 2017 od 18 hodin 

v „klubovně hasičů“ na Záskalí (č.p. 23)

Přijďte s námi diskutovat o Vašich námětech, připomínkách a problémech

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za Radu města 
Markéta Khauerová - starostka města
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Výstava KOROUHVE HODKOVICKÝCH CECHŮ

Je třeba zmínit, že další prapory a stuhy na 
opravu ještě čekají, jde totiž o záležitost časo-
vě a především finančně poměrně náročnou. 
Práce provedla odborná restaurátorka histo-
rických textilií Zuzana Červenková a zprávy 
o průběhu restaurátorských prací jsou na 
webových stránkách města.    

Co jsou cechy?
Cechy byla sdružení řemeslníků, která jim 

pomáhala hájit práva před konkurencí, zaru-
čovala kvalitu jejich výrobků, určovala pravi-
dla pro výchovu učedníků a hrála významnou 
roli i ve společenském životě města.

CECH pochází z německého slova Zeichen 
= znamení. Každé řemeslo mělo ve znaku svůj 
charakteristický výrobek či nástroj. Navíc pro 
veřejnost znamenal otisk cechovní pečeti, že 
kvalitu zboží ověřil a zaručuje se za ni kon-
krétní mistr.

Počátek cechů můžeme hledat ve středo-
věku, kdy panovníci zakládali města a obda-
řovali je městskými právy a svobodami. To 
byly vhodné podmínky pro řemeslníky, kteří 
zde mohli nejlépe prodat své služby a výrobky. 
Cechy vznikaly, aby se usedlí měšťané bránili 
přílivu dalších řemeslníků a prodeji zboží za 
nižší ceny. Řemeslníci se do cechu sdružova-
li podle oborů, ale v menších městech někdy 
nebyl dostatečný počet mistrů jednoho oboru, 
proto se sdružovali do společného cechu. 

Cechovní symbolické předměty nesly ce-
chovní znak nebo vyobrazení patrona řemesla 
a jeho atributů – korouhve (praporce, které 
byly při slavnostech a procesích neseny a vy-
staveny na čestném místě), pečeť (sloužila pro 
ověření písemností), pokladnice (truhly, ve 

Při přípravě výstavy v roce 2015 jsme na půdě hodkovické radnice mimo jiné objevili také ko-
rouhve hodkovických řemeslných cechů. Z iniciativy našeho spolku je vedení města Hodkovice 
nad Mohelkou nechalo zrestaurovat. Jsme rádi, že na letošní výstavě jsme Vám mohli před-
stavit všechny tři korouhve v plné kráse, jak je v minulosti vídali hodkovičtí občané během 
různých slavností.

kterých byly uloženy důležité listiny, pečetidla, 
peníze vybrané za vstup nových členů a na po-
kutách), korbele, svícny a další nádobí a nářadí 
používané při cechovních slavnostech.

Od 18. století s rozvojem průmyslu a vol-
ného obchodu význam cechů slábne. Jejich 
nevýhodou bylo právě potlačování konkuren-
ce, pomalé zavádění technologických novinek 
a omezování volného obchodu. V roce 1859 
po vydání Živnostenského zákona jsou cechy 
zrušeny a nahrazeny živnostenskými spole-
čenstvy. Uvolnění se dotklo i továren, které 
již nebyly vázané k cechům, směly vychovávat 
své učně a zaměstnávat nevyučené dělníky.

Hodkovické cechy
Hodkovice byly založeny na křižovatce 

obchodních cest. Odpradávna tudy projížděli 
kupci a procházeli pocestní, takže zdejší ře-
meslníci nabízeli především služby spojené 
s dopravou koňským potahem. První zmínku 
o řemeslném cechu nalezneme v roce 1590, 
kdy městečko Hodkovice získalo od své vrch-
nosti pánů z Oppersdorfu privilegia, která jim 
zaručila pořádání trhů a ustavení čtyř cechů: 
kovářského, kolářského, zámečnického a bed-
nářského.

Během třicetileté války Hodkovice něko-
likrát vyhořely a tato privilegia byla zničena. 
Nová vrchnost (abatyše kláštera u sv. Jakuba 
ve Vídni) však brzy potvrzuje městská i ce-
chovní privilegia, uděluje práva na další trhy 
a zřízení dalších cechů. Nebylo to nezištné, 
protože podstatná část zisků plynula do je-
jich pokladny. Navíc nová privilegia obsahují 

Pokračování na straně 24

SLAVNOSTNÍ VLAJKA MĚSTA
Dovolte mi, abych Vám představila novou 

slavnostní vlajku našeho města. Graficky byla 
zpracována společností Velebný & fam.,  

dle uděleného popisu od předsedy  
Poslanecké sněmovny.

Vlajka bude používána při slavnostních 
příležitostech města. Pro venkovní použití 
máme připravenou variantu tištěné vlajky.

Dne 16. 9. 2017 byla požehnána  
mons. M. Maňáskem.

Markéta Khauerová – starostka města

Vážení spoluobčané, mnozí jste již měli příležitost vidět zrestaurované historické korouhve na 
výstavě, kterou připravilo Sdružení rodáků a přátel Hodkovic. Poslední z nich byla dovezena 
z restaurátorské dílny pár dní před výstavou na radnici. Korouhve budou uloženy v depozitáři 
na radnici, restaurátorské zprávy budou zveřejněny na webu města. Jedná se opravdu o velmi 
cenné kousky, kterých se zachovalo opravdu málo. Věřím, že udělali radost i Vám.

Markéta Khauerová – starostka města

HISTORICKÉ KOROUHVE 
V OBNOVENÉ KRÁSE

Cech pekařský Cech řeznický
Cech ševcovský 
a punčochářský
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podmínku typickou pro dobu pobělohorskou 
– všichni mistři se ženami a dětmi musí na-
vštěvovat mši svatou a vyslechnout slovo boží.

Podle pravidel poznamenaných v historic-
kých privilegiích bylo stanoveno, že všichni 
nevolníci českodubského panství smějí prodá-
vat své zboží jen na výročním trhu v Hodko-
vicích. Kdo by prodával cestou do města a byl 
přistižen kterýmkoliv hodkovickým občanem, 
musí mu své zboží odevzdat – to převezme 
město a polovinu předá vrchnosti.

V libereckém státním okresním archivu 
se nacházejí cechovní listiny z let 1658, 1689 
a 1697. Díky nim víme, že v Hodkovicích teh-
dy byly cech řezníků a sdružený cech kovářů, 
zámečníků, kolářů a bednářů. Postupně přibyly 
další cechy: pekaři, ševci, krejčí, tkalci a souke-
níci.

Paní doktorka Holečková ve své knize „Češi 
a  Němci v  kraji Karoliny Světlé“ poznamenává: 
„Hodkovickou zvláštností bylo neobyčejné množ-
ství ševců – brzy po skončení třicetileté války 
v roce 1651 jich bylo 7, v roce 1806 jich bylo 23, 
v  roce 1832 dokonce 32, roku 1910 jich bylo 21 
a po druhé sv. válce zbyla jediná opravna bot.“

Zajímavostí je, že od 16. století se v Hod-
kovicích objevovali také mistři uměleckých 
řemesel. Okolní naleziště polodrahokamů 
a drahokamů vedla k rozvoji kamenářství 
a rytectví. V 18. století přicházejí mistři výro-
by skelné kompozice, což byla levnější napodo-
benina drahokamů.

S modernizací Hodkovic ve druhé polovině 
19. století začala některá řemesla mizet. Želez-
nice (r. 1859) vystřídala formanské povozy, 
takže kováři, koláři a sedláři už nebyli tolik 
zapotřebí. Také světu zpřístupnila jablonecké 
skláře, což vedlo k zániku věhlasných hodko-
vických podniků pro export skleněného zboží. 
Zavedení mechanické tkalcovny v Blaschkově 
textilní továrně (r. 1873) vytlačilo domácí tkal-
ce a faktory.

Podle vzpomínek pamětníků zaznamena-
ných před sto lety měli tkalci, řezníci, pekaři 
a obuvníci každý svou samostatnou korou-
hev. Byly uloženy v kostele a používány byly 
při procesích – průvodech. Všechny ostatní 

profese byly těmto přiděleny. Při slavnostních 
příležitostech vyrukovali v plné parádě, v čele 
každého cechu jeho korouhevník v třírohém 
klobouku. Každým rokem se konalo shro-
máždění v domě nejstaršího z cechu. Přítom-
ni byli jeden městský komisař, jeden nejstarší 
z cechu, jeden přísedící a zástupci mistrů. Ce-
chovní skříň byla slavnostně otevřena, všech-
ny písemnosti a cechovní záležitosti vyjmuty 
a projednány. Korbele a cínové nádoby s nápi-
sy sloužily k přípitku.

Na výstavě byly představeny tyto dochova-
né korouhve hodkovických cechů:

 y  Cech řeznický – korouhev červená, s vyob-
razením patrona řezníků sv. Bartoloměje.

 y  Cech pekařský – korouhev šedá, s vyobra-
zením sv. Václava.

 y  Cech obuvnický – korouhev zelená, s vy-
obrazením patronů ševců sv. Kryšpína 
a sv. Kryšpiniána.

P.S.: Vzhledem k  pohnutým osudům naše-
ho města se mnoho materiálů nedochovalo, 
nebo o  nich nemáme žádné zprávy, takže 
uvítáme jakékoliv informace, vzpomínky, fo-
tografie či jakékoliv jiné předměty, které by 
nám pomohly zaplnit bílá místa. Děkujeme.

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

 foto: Martin Pojkar

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příznivcům našich akcí – 

účastníkům „Cesty za poznáním“ i návštěvní-
kům výstavy „Korouhve hodkovických cechů“ 
a „40 let horolezeckého oddílu”.

Poděkování patří také všem, kteří nám obě 
akce pomáhali zorganizovat – především dě-
tem ze ZŠ T. G. Masaryka Hodkovice nad Mo-
helkou, skautům, horolezcům, dechové hudbě 
Plechařinka, folkovým hudebnicím Maky 
& Niky, pracovníkům technických služeb, 
Městskému úřadu v Hodkovicích, sponzorům 
a všem nejmenovaným, kteří přispěli ke zdár-
nému průběhu.

Těšíme se na setkání u dalších akcí.
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

AKCE na zimní pneumatiky 
za lepší ceny než na internetu. 

Konkrétní nabídky na telefonu fa. 
TOP CARS p. Šusta 777 677 800  

nebo p. Kovář 777 223 686.
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Výpůjční doba
pondělí: 9 – 11, 12 – 17 hodin
středa:  9 – 11, 12 – 18 hodin
čtvrtek:  9 – 11, 12 – 15 hodin

Kontakt:
telefon: 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web:  www.hodkovicenm.knihovna.cz

On-line katalog: www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog

Týden knihoven 
V letošním roce proběhne Týden knihoven ve dnech 2. – 6. října. Tuto celo-
státní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků. Naše knihovna se každý rok zúčastňuje tradičními drobnými akcemi.

Pro letošní rok jsme pro vás připravili ve výpůjčních dne registraci nových čtenářů 
zdarma do konce roku a amnestii zapomětlivých čtenářů – můžete vrátit knihy bez 
pokuty! Pro seniory jsme opět nachystali praktické ukázky, rady a návody k využití 
internetu a zpracování fotografií.

První den Týdne knihoven jsme letos určili pro děti a rodiče – zveme vás 2. října od 
17.00 hodin do knihovny na pohádky, o tom co se může stát v našem kraji. Představení 
je zdarma!

TŘI PODJEŠTĚDSKÉ POHÁDKY
O TOM, CO SE MŮŽE STÁT   
V KRAJI POD JEŠTĚDEM

scénář na motivy podještědských  
pověstí, výtvarné řešení a hraje:  

Darina Martinovská

2. 10. 2017 v 17.00 v Městské knihovně

HŘIŠTĚ SKŘÍTKŮ O HÁDAVÉ ŽENĚ

ZLATÉ LISTÍ 

Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 30

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

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

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

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

Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice 

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna

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

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

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

do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

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

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

 

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

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub
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Pondělí:
08:00 – 12:00  volná herna
16:00 – 16:45  ANGLIČTINA pro děti pokročilý (kurz naplněn)
17:00 – 18:00  PILATES  s hlídáním dětí, rezervace na 
   http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice
19:00 – 20:00   TRAMPOLÍNKY  

odkaz k přihlášení a založení uživatelského účtu 
http://www.supersaas.cz/schedule/hopsani/rezervace

Úterý:
08:00 – 12:00  volná herna
17:00 – 18:30  VÝTVARNÁ DÍLNA 

Středa:
08:00 – 12:00  volná herna
09:30 – 10:30   POHYBOVÁ ŠKOLIČKA (pro chodící děti cca 1,5 roku)
10:30 – 11:30   PILATES  s hlídáním dětí, rezervace na  

http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice
15:30 – 16:15  HRA NA FLÉTNU A HUDEBNÍ HRÁTKY
16:30 – 17:15  ANGLIČTINA pro děti začátečníci (kurz naplněn)
18:00 – 19:00   TRAMPOLÍNKY odkaz k přihlášení a založení 

uživatelského účtu http://www.supersaas.cz/
schedule/hopsani/rezervace

Čtvrtek:
08:00 – 12:00  volná herna
16:00 – 17:30  OTAKÁREK ( pro děti od 4 do 6 let)
18:00 – 20:00  JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Pátek:
08:00 – 12:00  volná herna

Volná herna pro rodiče a děti  
je otevřena při každé aktivitě v programu – vstup 20 KČ.

Možnost pronájmu prostor pro pořádání dětských narozeninových oslav  
info. Světlana Brázdová 604 122 544.

  

PŘIPRAVUJEME
ŘÍJEN

 14. 10. 2017 DRAKIÁDA

LISTOPAD
 21. 11. 2017 Pečení perníčků
 28. 11. 2017 Zdobení perníčků

PROSINEC
 1. 12. 2017 Adventní dílna
 5. 12. 2017 Výtvarná dílna s nadílkou
 9. 12. 2017 Výlet vlakem s překvapením

Zve všechny děti a rodiče na tradiční

DRAKIÁDU
14. ŘÍJNA 2017 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
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Společně jsme zvládli začátek nového 
školního roku 2017-2018. Přivítali jsme 
se s novými dětmi. Naplánovali jsme 

společně s dětmi nové akce, na které se 
mohou těšit.

Vyhráli  jsme soutěž u veterinární 
zprávy v Liberci, kteří se na nás přijedou 
podívat k nám do MŠ. Velice se těšíme.

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 

26. října 2017 v 15.00 hodin na zahradě Mateřské školy.

Zváni jsou všichni členové rodiny a široká veřejnost.

S sebou si vezměte:

nožíky, 

rydla (lžíce) 

a hlavně nezapomeňte na DÝNI.

Těšit se na Vás bude  
celý kolektiv MŠ Sluníčko!

Informace z MŠ Sluníčko
Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, příspěvková organizace

V říjnu nás čekají akce jako jsou:

Divadlo koloběžka a pohádka:  
(Co malý medvědi o podzimu nevědí), 

Sportovní školička, 

veřejná akce Dýňování, která proběhne 
26.10. v 15:00 hod. 

Všichni jste srdečně zváni.

PŘEJEME KRÁSNÉ PODZIMNÍ DNY.

Celý kolektiv MŠ Sluníčko.

V jakékoliv době platí, že lidé nezískávají zaměstnání stejně snadno. Proto 
liberecké Centrum Kašpar již 13 let usiluje o zvyšování sebedůvěry i kvalifi-
kace a pomáhá lidem najít to správné místo na trhu práce. 

Důkazem jsou reálné příběhy desítek klientů a klientek Centra Kašpar. Jaká kon-
krétní pomoc je pro místní přichystána či na jaká úskalí při hledání práce lze narazit 
můžete osobně prodiskutovat na besedě v budově Městského úřadu v Hodkovi-

cích nad Mohelkou dne 27. 11. 2017 od 15:00 hodin. 

Služby podpory při hledání toho správného pracovního uplatnění můžete najít v Centru Kašpar v libe-
recké nebo jablonecké pobočce. Centrum právě rozšiřuje své bezplatné služby i vzdělávací 

a rekvalifikační kurzy. Nabízí možnosti všem, kteří chtějí práci, která je bude naplňovat a umožní jim 
skloubit práci a potřeby s péčí o své blízké. „V přátelském a vlídném prostředí naší Otevřené poradny 
jsme připraveni všem poradit i naslouchat“, sdělila Ivana Sulovská, zakladatelka Centra Kašpar. 

Rodičům dětí do 15 let, dlouhodobě nezaměstnaným, nebo osobám ve věku 50 a více let pomáhá 
Centrum Kašpar rozvíjet dovednosti potřebné 
k úspěšnému nalezení a udržení si práce. Indivi-
duální poradenství či řada programů a vzděláva-
cích kurzů jsou zdarma. 

„Od září postupně otevíráme tematicky zaměře-
né počítačové kurzy či kurzy účetnictví, do kte-
rých se lidé mohou hlásit. Rodičům zapojených 
do kurzů nabízíme mimo jiné možnost bezplat-
ného hlídání dětí v naší vybavené herně,“ připo-
míná Sulovská.

S  občany Hodkovic nad Mohelkou proběhne 
beseda dne 27. 11. 2017 od 15 hodin v budově 
Městského úřadu. 

Do Otevřené poradny na pobočkách v Liberci či 
Jablonci nad Nisou se pak mohou zájemci a zá-
jemkyně objednat telefonicky 739 037 527 nebo 
emailem petra.smiskova@centrum-kaspar.cz. 

Kontakt pro média: Eva Říhová, odborná pra-
covnice pro marketing, fundraising a PR. Tel.: 605 
233 974, e-mail: eva.rihova@centrum-kaspar.cz.

NAJÍT NA LIBERECKU DOBRÉ ZAMĚSTNÁNÍ
JE STÁLE PROBLÉM
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Technické kroužky
LEGO
BALTÍK
LOGICKÉ HRY

Sportovní kroužky
CVIČENÍ PRO MALÉ ŠKOLÁKY
VOLEJBAL
ATLETIKA
POHYBOVÉ A MÍČOVÉ HRY
ZÁBAVNÉ TANCOVÁNÍ
TANEČNÍ KROUŽEK
FLORBAL

Výtvarné  kroužky
KERAMIKA
VÝTVARNÝ KROUŽEK

Kroužky ZŠ Hodkovice n. M. ve školním roce 2017/2018

Hudební kroužky
PĚVECKÝ KROUŽEK
HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE  
–  zajišťuje ZUŠ Český Ddub v nově  

vybudovaných prostorách naší školy

Přírodovědné kroužky
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

Ostatní
LOGOPEDICKÉ HRÁTKY
BOSU  PRO DOSPĚLÉ

Jazykové kroužky
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
HRAVÁ ANGLIČTINA
ČTENÁŘSKÝ KLUB

SBĚR PAPÍRU 
LISTOPAD 2017 

 Pondělí 30. 10. 7.00 – 8.00
 Úterý 31. 10. 7.00 – 8.00       15.00 – 17.00
 Středa 1. 11. 7.00 – 8.00
 Čtvrtek 2. 11. 7.00 – 8.00       15.00 – 17.00
 Pátek 3. 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.

Základní škola Hodkovice nad Mohelkou

ZŠ TGM Hodkovice n. M. pořádá

Startujeme od Základní školy v Hodkovicích n. M.:
týmy s dětmi I.stupně od 18 do 19 hod.

týmy s dětmi II. stupně v 19 hod.
(rozhoduje nejmladší člen týmu).

S sebou: převleky, masky, svítilny a tužku
Vítáme vydlabané dýně nebo řepy, které 25.10. v době

od 7.30 do 8.00 vybíráme v dílně u šaten školy.
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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

ve středu 25. října 2017
5. ROČNÍK PODZIMNÍHO NOČNÍHO POCHODU
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Hodkovické talenty – Vendy

S Vendulkou jsme toho stihly probrat oprav-
du hodně.....

Jak dlouho se focení věnuješ?
Už to budou tři roky, začala jsem na táboře, 
tam mě to hodně chytlo.

Čím fotíš?
To je různé buď digitálním foťákem, ten mám 
ráda. Ale fotím i telefonem, ten mám na rozdíl 
od foťáku neustále u sebe. U obou ale neustá-
le bojuji s místem na paměťové kartě, pořád je 
plná.

Co nejraději fotíš?
Ráda fotím zvířata, máme jich doma opravdu 
hodně, dva psy, prasata, býka, slepice a dokonce 
110 králíků a k tomu 67 novorozených králíč-
ků. Ty chodím fotit moc ráda, jsou roztomilí, ale 
vůbec neposedí. Také se mi líbí focení s naším 
psem, vyrůstal spolu se mnou a je to věrný ka-
marád. Nejraději však fotím oblohu v kterouko-
liv denní dobu, s mraky, se sluníčkem, dokonce 
se mi podařilo i zachytit duhu. 

A rodinné foto, výlety a jiná témata?
Doma také fotím, rodiče i sourozenci docela 
spolupracují a dávají mi prostor, abych si je ro-
zestavěla dle potřeby a celý záběr naaranžova-
la, tak aby se mi líbil. Samozřejmě fotím i naše 
výlety, nejraději pak zimní dovolenou na ly-
žích. Brzy k nám do rodiny přibude miminko, 
budu mít synovce nebo neteř, a už se nemůžu 
dočkat, až si miminko vyfotím.

Takže maličký bude mít soukromou fotografku?
Asi ano (smích), miminka jsem zatím nefotila, 
ale bude to výzva a už se na to těším.

Dalším talentem je mladá dáma Vendy. Ve svém věku 12 let, je však už 
ostřílenou fotografkou. Přestože je žákyní šesté třídy základní školy, 
má už jasnou představu o kvalitě své práce a její rozhodování o tom, 
která fotografie zůstane a která upadne v zapomnění, je zcela nekom-
promisní.

Máš i jiné koníčky než focení?
Určitě! Lyžování, jízdu na kole, pečení koláčů, 
muffinů, buchet atd. Ve škole mě baví matema-
tika, výtvarná výchova a dějepis.

Už má nějaké plány do budoucna?
To asi zatím ne, ale ráda si hraju s malými 
dětmi, tak bych třeba jednou mohla být paní 
učitelka, mohla bych učit třeba angličtinu jako 
moje starší sestra. Nebo bych se mohla stát 
cukrářkou, bavilo by mě to. Focení si chci ne-
chat jen jako koníčka a odpočinek.

Jaký byl tvůj nejlepší záběr?
Nejlepší záběr a můj opravdu nejoblíbenější je 
západ slunce nad stromy.

Když teď trochu odbočím od focení, někdy je 
to pro tebe těžké, dostat se ven za svým ko-
níčkem, že?
Někdy ano, od narození jsem nemocná a už 
jsem byla na několika operacích. Párkrát jsem 
měla kvůli tomu zkažené prázdniny a byla to 
zátěž pro celou rodinu. Ale beru to tak jak to je. 
Kamarádi ve škole  o mojí nemoci ví a chovají 
se ke mně úplně normálně. Moje nejlepší ka-
marádky mě podporují a z posměváčků si nic 
nedělám. Operace jsou sice náročné, ale v ne-
mocnici už mě znají a pomáhají mi. Hodně mi 
ale vadí, že vždycky zameškám školu.

Na závěr bych se tě zeptala na něco veselejší-
ho, na co se těšíš v nejbližší době?
Samozřejmě focení miminka! Čeká nás ale 
i svatba v rodině, tam bych také chtěla zkusit 
fotit. Pak přijde zima, mé oblíbené roční obdo-
bí, takže zase budu fotit na lyžích.

Maminka mi na Vendy ještě prozradila, že ráda 
fotí selfie. Zkouší, jak vypadá v kterém úhlu, 
co jí sluší, jak se správně dívat do objektivu. 
Dodává ale, že je Vendy na sebe velmi přísná 
a fotografie pečlivě vybírá, tak aby byly co nej-
dokonalejší.

A já sama za sebe mohu říci, že tolik vnitřní 
energie, která sálá s mladé fotografky, jsem už 

dlouho nezažila. Přes veškeré zdravotní útrapy 
je plná optimismu, její fotky jsou plné nadšení 
a živého zájmu. Přijďte načerpat tu jedinečnou 
energii na její výstavu! Opět se uskuteční v pří-
jemném prostředí naší cukrárny pod patronací 
paní Dagmar Honsové a paní Dariny Marti-
novské.

Autor: Vendy, Naďa Burianová

Hádej kdo,  

hádej co,  

hádej kde... 

SRDEČNĚ ZVEME na výstavu fotografií   
Cukrárně na náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou    
 1.10. - 31. 10. 2017 
Vendy (autorka fotografií) 
Dagmar Honsová a Darina Martinovská (patronky výstavy) 

Darina Martinovská: 
Vendulku jsem poznala na příměstském táboře RKM Motýlek Karkulkoviny. 

Byl to tábor zaměřený na divadlo a Vendulka se svými kamarádkami z Bílé tam nasadily neuvěřitelné 
tempo ve vymýšlení a realizaci nápadů. Bělské drbny, jak si říkaly - věděly o všem a všechno stihaly dřív, 
než se ostatní stačily rozkoukat. Dokonce jsme chvíli plánovaly založit na Bílé divadelní soubor, ale 
zatím to nevyšlo. Na dalším táboře, který byl zaměřený na fotografování se ukázalo, že Vendy je skvělá 
i v tom. Její fotky byly nejen vtipné, objevné, ale i zvláštní. Myslím, že to je také proto, že Vendulka 
si prožila nelehké období se zdravotními komplikacemi a že je to velmi silná osobnost. Nelze jí než 
obdivovat a popřát jí hodně zdraví, protože energii a nápady má tři... :-))
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KINO – ŘÍJEN 2017 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Čtvrtek 5. října v 19 hodin
ČERVENÁ
Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé pěvkyni 
a herečce Soně Červené. V kinech od 7. 9. 2017. Délka 83 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 13.října v 18 hodin

LICHOŽROUTI
Lichožrouti jsou malí tvorové a mohou za to, že nám z každého páru ponožek 
vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! Česká animovaná 
komedie o malém Lichožroutovi podle knížky Pavla Šruta. Délka 83 minut.  
Vstupné 50 Kč.

Pátek 20. října v 19 hodin

VETŘELEC: COVENANT
V tomto snímku se režisér Ridley Scott vrací do vesmíru, který sám stvořil ve 
Vetřelci, prvním filmu věnovaném nejstrašnějšímu mimozemskému monstru 
filmové historie. V nejnovější a  ještě děsivější kapitole se posádka vesmírné 
lodi Covenant ocitá opět tváří v tvář smrtícímu monstru. Koprodukční sci-fi 
thriler USA. Doporučená přístupnost 15 let. Délka 122 minut. Vstupné 80 Kč. 
Doporučená přístupnost 15 let.

Pátek 27. října v 18 hodin

VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ
Česko-německá animovaná rodinná komedie o  myšácích, kteří žijí v  kině. 
Jednou se však rozhodnou vyloupit obchod se sýrem… Délka 60 minut.
Vstupné 50 Kč.

LETNÍ TÁBORY 

výstava fotografií v předsálí kina září – listopad 2017

LICHOŽROUTI

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

ČERVENÁ
Dokumentární

Česká republika, Slovensko

83 minut

Umělecká dráha světově proslulé umělkyně Soni Červené (91) čítá sto operních rolí v pěti 
tisících vystoupeních na jevištích pěti kontinentů. Už se ale trochu zapomíná na její 
mistrné herectví - zahrála si velké role po boku Voskovce a Wericha, Oldřicha Nového či 
Vlasty Buriana. 

Její soukromý a profesní život ovlivnily dějiny Evropy 20. století. Otce věznili v Terezíně, 
matka přežila uvěznění v Ravensbrücku, ale po komunistickém puči zemřela roku 1948 
ve vězení na Pankráci. A Červená musela emigrovat. V Německu, kde žila, se její kariéra 
naplno rozvinula. Po několika desítkách let strávených v emigraci se vrátila zpět do vlasti.

Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o této nesmírně pracovité, talentované 
a vitální ženě měl premiéru 7. září 2017.

Uvádíme v našem kině ve 

ČTVRTEK 5. 10. 2017,
od 19.00 hodin, vstupné 80 Kč.

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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Ohlédnutí za tábory s Motýlkem autor: archiv Rodinný klub Motýlek
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10–16 h > hlavní program
16.45–21 h > přednášky a promítání o Jizerské oblasti 
tmavé oblohy a pozorování noční oblohy dalekohledy

•	 pamětní	listy,	setkání	s	vílou	Izerínou
•	 tvořivé	dílny	pro	celou	rodinu,	výroba	lucerniček
•	 Kočovné	divadlo	Rózy	Blechové	(10.30,	12.30	a	15	h)	
•	 zpívání	s	regionálním	hudebníkem	Honzou	Vopařilem	
•	 lezecká	stěna	ve	Sklárně
•	 pozorování	dalekohledy	(přes	den	Slunce	a	po	setmění	noční	oblohy)	a	přednáška		

o	Jizerské	oblasti	tmavé	oblohy	ve	spolupráci	s	Astronomickým	ústavem	AV	ČR		
a	Klubem	astronomů	Liberecka	–	pobočkou	České	astronomické	společnosti

•	 zahájení	putování	po	„Tajemných	místech	Jizerských	hor“	
•	 kyvadlová	doprava:	9.00	h	od	kořenovského	nádraží,	přes	Horní	Polubný	na	Jizerku	a	zpět	

do	16.30	h,	večerní	program:	odjezdy	autobusů	z	Jizerky	v	16.30,	17.30,	18.30,	19.30,	20.30	
a	21.15	h	(podle	počasí),	jízdné:	dospělý	20	Kč,	dítě:	nad	10	let:	10	Kč,	dítě:	do	10	let	zdarma)

•	 otevřené	Muzeum	Jizerských	hor,	od	14.00	h	oheň	a	možnost	opékání	vlastních	vuřtů
•	 Ptačí	stezka,	od	Sklárny	k	domu	č.	p.	2	a	ukázky	letu	dravců	(od	cca	11.00	h)	–	zajišťuje	

Společnost	pro	Jizerské	hory,	o.	p.	s.

DĚTSKÝ DEN
S VÍLOU IZERÍNOU NA JIZERCE 

www.vilaizerina.cz                                                               www.facebook.com/VilaIzerina/
Akce je finančně podpořena z rozpočtu Libereckého kraje, záštitu převzala členka Rady Libereckého kraje paní Květa Vinklátová.  

Město
Smržovka

Obec
Kořenov

Město
Tanvald

7/10/2017
JIZERKA / SKLÁRNA

7 .  r o č n í k

Vážení soutěžící i nesoutěžící 
fotografové, hlasující  

i nehlasující příznivci dobré 
fotografie.  

Děkujeme Vám za krásné 
fotky, které přišly v letní 

soutěži 
Léto aneb  

slunce, voda, vzduch... 
na Facebookovou stránku 

HnM - Dívej se kolem sebe. 

Celkem přišlo  
24 krásných fotografií. 

Jsme rádi, že Vás focení baví 
a tak se můžete těšit  

na další soutěž.

Sledujte naše stránky a tady 
jsou výsledky letní soutěže:

1. místo – Lucie Karešová
2. místo – Lucie Karešová
3. místo – Karel Nagy

Vítězům gratulujeme a dále 
vás budeme informovat 

emailem. 

Darina & Martin

Léto aneb slunce, 
voda, vzduch...

1. místo – Lucie Karešová

2. místo – Lucie Karešová

3. místo – Karel Nagy
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42. ročník  Lesního běhu 
 

Faistauerův memoriál 
 
Hodkovice nad Mohelkou         Skalní údolí     So 7. října 2017  
 
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  2011 - 2010                150 m   
3 a 4. Žákyně a žáci nejmladší              2009 - 2008                300 m 
5 a 6. Žákyně a žáci mladší                  2007 - 2006            750 m 
7.   Žákyně starší                                    2005 - 2004               1000 m 
8.   Žáci starší                                         2005 - 2004               1500 m 
9.  Dorostenky mladší                 2003 - 2002            1500 m 
10. Dorostenci mladší                             2003 - 2002              2800 m 
11. Dorostenky starší                              2001 - 2000                2800 m 
12. Ženy                                                1999 a starší              2800 m 
13. Dorostenci starší                              2001 - 2000                   3600 m 
14. Muži veteráni                     7. 10. 1975 a starší            7200 m 
15. Muži hlavní závod                            1999 – 6. 10. 1977                    7200 m  

                      www.burin.cz 


