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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
březnové vydání vám přináší přehled aktuálních plesů nejen u nás ve městě, samozřejmostí 
jsou i ostatní společenské akce a také informace o dění ve městě. 

Slunečný měsíc březen přeje za kolektiv redakční rady 
Naďa Burianová

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

Jitka Hozová

Alena Urbánková

Zděnka Rybářová

Jubilanti v březnu 2019
Eva Švihová

Jiřina Melicharová,

Marketa Kalvodová

Václav Bárta

2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HoDkoVIcE NAD MoHELkoU 

se koná 20. 3. 2019 od 18 hodin 
v obřadní síni Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.

Těšíme se na Vaši účast

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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Informace z 1. zasedání zastupitelstva města 23. 1. 2019
-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu mandátové komise a informaci o vzniku man-

dátu pana Karla Kuchty ze sdružení nezávislých kandidátů BUDOUCNOST PRO HODKOVICE.
-  Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva města pana Karla Kuch-

ty podle § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.

-  Zastupitelstvo města v souvislosti s rezignací paní Nadi Burianové na mandát členky zastu-
pitelstva revokovalo své usnesení č. 94/18 takto: Zastupitelstvo volí paní Naďu Burianovou 
řadovou členkou FV a zároveň zastupitelstvo volí dosavadního řadového člena FV pana Pavla 
Vítka předsedou tohoto výboru.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018. Příjmy po této rozpočto-
vé změně jsou 55.732.785,10 Kč, výdaje po rozpočtové změně jsou 85.970.850,59 Kč a financo-
vání po rozpočtové změně je 30.238.065,49 Kč.

-  Zastupitelstvo města schválilo na základě předloženého návrhu rozpočet města na rok 2019. 
Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 56.212.336,00 Kč, celkové výdaje jsou plánovány ve výši 
68.212.336,00 Kč a financování ve výši 12.000 000,00 Kč. Rozpočet města pro rok 2019 je 
navrhován jako schodkový. Zastupitelstvo města zároveň schválilo na rok 2019 sociální fond 
ve výši 395.000,00 Kč na straně příjmů a výdajů.

-  Zastupitelstvo města schválilo poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou 
na rok 2019.

-  Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění 8. Výzvy k podání žádosti o dotace z Dotačního 
fondu města Hodkovice nad Mohelkou pro rok 2019. 

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyhodnocení Akčního plánu města Hodkovice nad Mo-
helkou za rok 2018.

-  Zastupitelstvo města schválilo Akční plán města Hodkovice nad Mohelkou na rok 2019 podle 
předloženého materiálu.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost a smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě na části pozemků p. č. 207 (ostatní plocha) a p. č. 208 (ostatní plocha) v k. ú. 
Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o zřízení věcného břemene ve prospěch paní Mgr. A. a Bc. 
P., obě bytem Hodkovice nad Mohelkou za účelem zřízení zatrubněného odvodu dešťové vody 
ústícího do dešťové kanalizace. Věcné břemeno se zřídí jako úplatné ve výši 1.000,-Kč + DPH 
dle platné sazby. Žadatelky uhradí návrh na vklad do Katastru nemovitostí.

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo města, 
které na pozemku p. č. 2166/2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou zřídilo a provozuje vedení 
vodovodu a kanalizace, a to v rámci stavby „Hodkovice Za Tratí – SO 301 – Vodovod a přípojky 
a SO 302 splašková kanalizace a přípojky“. Návrh předložil vlastník pozemku společnost České 
dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 70994226. Jednorázová 
úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 13.900,00 Kč plus DPH v sazbě aktuál-
ně platné ke dni vzniku povinnosti přiznat a zaplatit DPH.

-  Zastupitelstvo města schválilo Bc. Markétu Khauerovou jako určeného zastupitele města pro 
jednání s pořizovatelem ve věcech územního plánování.

Městský úřad informuje



5Kulturní kalendář 5

Pokračování na straně 6

-  Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh studie mateřské školy a pověřuje starostku 
města realizací dalších přípravných kroků k realizaci stavby.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 1. schůze finančního výboru ze dne 8. 1. 2019 
a schválilo plán činnosti finančního výboru pro rok 2019.

-  Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkup pozemků 
nutných pro provedení stavby Cyklostezka Karolíny Světlé a pověřuje starostku města jedná-
ním s vlastníky pozemků.

Informace ze 3. zasedání rady města 30. 1. 2019
-  Rada města souhlasila s žádostí o dlouhodobý pronájem pozemku města p. č. 354 o výměře 

481 m2 (vodní plocha) v k. ú. Záskalí, kterou podal pan O., bytem Hodkovice nad Mohelkou. 
Žadatel pozemek užívá od roku 1999. Rada města ukládá tajemnici zveřejnit adresný záměr 
pronájmu na úřední desce města. 

-  Rada města souhlasí s předloženou dokumentací k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby Hodkovice nad Mohelkou Optická síť sídliště Podlesí II. Etapa, kterou předložila společ-
nost METRONET, s.r.o., Maltézské nám. 537/4, 118 00 Praha 1, IČ: 26762544. 

-  Rada města akceptuje ukončení smluvního vztahu (Smlouva č.1/2015/ŽP a Smlou-
va č. 2/2015/ŽP) se společností Demo Solution Group s.r.o., IČ: 24759705 dohodou ke dni 
31. 1. 2019 s tím, že vyklizení pronajatých pozemků a části budovy proběhne do 31. 3. 2019.

-  Rada města projednala žádost o uzavření nájemní smlouvy, kterou předložila společnost 
Drive Trade, s.r.o., Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 05659345 s tím, že 
žádostí se bude zabývat na dalším jednání rady města.

-  Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytování hostingových služeb č. INS03166/1, 
kterou předložila společnost ALIS, spol. s r.o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa, IČ: 00672416.

-  Rada města schválila nabídku paní Pavly Valenové, Žďárek 15, Hodkovice nad Mohelkou, 
IČ: 148 07 297 na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy a studii vy-
užitelnosti půdního prostoru v objektu domu č.p. 217 nám. T. G. Masaryka Hodkovice nad 
Mohelkou. Cena projektové dokumentace činí 236.000,00 Kč. 

-  Rada města schválila nabídku společnosti METROLUX s.r.o., U vinné révy 1776/11, Záběh-
lice, 106 00 Praha 10, IČ: 07214634 na dopracování generelu veřejného osvětlení. Cena činí 
137.335,00 Kč včetně DPH. 

-  Rada města vzala na vědomí žádost o povolení pořádat tradiční noční turnaj v nohejbalu 
v době od 3. 8. 2019 od 15.00 hodin do 4. 8. 2019 do 6.00 hodin. Žádost podal za SK Hodkovice 
oddíl nohejbal pan Tomáš Kraus.

-  Rada města projednala zápis č. 15 ze schůze Dotační komise, která projednala a vyhodnotila 
vyúčtování 7. Výzvy za rok 2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hodkovice nad Mohel-
kou. Z celkových 200.000,00 Kč přiznaných finančních prostředků bylo uznáno a vyplaceno 
186.468,00 Kč. SK nohejbal předal Závěrečnou zprávu a vyúčtování až měsíc po termínu a DK 
se jednohlasně shodla na uplatnění čl. II bod 6 veřejnoprávní smlouvy – zánik nároku na 
poskytnutí dotace.

-  Rada města neschválila žádost SK Hodkovice oddíl nohejbal o poskytnutí dotace, která nebyla 
žadateli poskytnuta z důvodu porušení čl. II bod 6 veřejnoprávní smlouvy.
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-  Rada města schválila Knihovní řád včetně ceníku služeb a poučení o ochraně osobních údajů 
Městské knihovny v Hodkovicích nad Mohelkou s účinností od 1. února 2019.

-  Rada města vzala na vědomí možnost zrušení evidence žadatelů o byty. K věci se vrátí po 
obdržení vyjádření KVB advokátní kancelář s.r.o., Pardubice.

-  Rada města souhlasí s vedením objízdné trasy přes Hodkovice nad Mohelkou v době konání 
XII. ročníku závodů automobilů do vrchu ve dnech 22. a 23. 6. 2019 od 8:00 do 18:00 hodin.

-  Rada města nesouhlasí se zadáním fotografického projektu od společnosti YB studio.
-  Rada města souhlasí s žádostí o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy 

Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce BusLine LK s.r.o., se sídlem v Se-
milech, IČ 05666384 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 
540 350 Liberec – Turnov (- Rovensko p.Tr.) – Jičín.

-  Rada města vzala na vědomí Výroční zprávy města za rok 2018 s přehledem o počtu podaných 
stížností, podnětů a petic a informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k in-
formacím. Výroční zprávy města byly zveřejněny.

-  Rada města projednala nabídku na koupi pozemků p.č. 292/2 (ostatní plocha) o výměře 
376 m2 a p.č. 292/3 (travní plocha) o výměře 612 m2, vše v k.ú. Záskalí, kterou podali man-
želé K., Šimonovice. Kupní cena je navržena ve výši 50,00 Kč/m2. Rada města předává věc 
k rozhodnutí zastupitelstvu města.

Informace ze 4. zasedání rady města 13. 2. 2019
-  Rada města souhlasí s předloženým geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcných 

břemen – č. plánu 1623-1757/2018, který předložila společnost ADV Computers s.r.o., Dr. Mila-
dy Horákové 44/119, 476006 Liberec.

-  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy č. IZ-12-40000306/VB/1 o zřízení věcné-
ho břemene -služebnosti. Obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy. Stavbou budou dotčeny nemovitosti v ma-
jetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemky p.č. 517 a p.č. 1690, vše v k.ú. Hodkovice 
nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjedná-
vá ve výši 3.500,00 Kč plus daň z přidané hodnoty. 

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
31. 1. 2019. Dluhy činí 101.167,00 Kč. 

-  Rada města vzala na vědomí Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. ULB/005/2019.
-  Rada města projednala žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“, kterou podal Spolek Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1, IČ 67775845 a souhlasí 
s připojením se k této akci vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2019 na budově Městského 
úřadu Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy uzavřené dne 18. 1. 2013 mezi městem 
a panem K., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Předmětem nájemní smlouvy byl nájem části 
pozemku města p.č. 82 (ostatní plocha) o výměře 250 m2 v k.ú. Záskalí. Ve smlouvě byla sjed-
nána výpovědní lhůta 3 měsíce.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Vážení spoluobčané, předpokládám, že v  Hodkovicích nad Mohelkou a  blízkém 
okolí slyšel o oznámeném záměru „Výstavba obchodního areálu v Hodkovicích nad 
Mohelkou“ již téměř každý z Vás.

Pro občany města byla uspořádána 18. 2. 2019 informační schůzka v kině a děkuji všem, kteří 
přišli a aktivně se zajímali o zveřejněný záměr a jeho problematické části.

25. února se sešlo zastupitelstvo města na mimořádném jednání, které jednohlasně schválilo 
zpracovaný souhrn připomínek a požadavků, které odešleme na Krajský úřad Libereckého kraje.

Děkuji vám, že jste své připomínky a požadavky také odeslali, případně jste připojili svůj pod-
pis k Vyjádření nesouhlasu s oznámeným záměrem, jehož vznik iniciovali naši spoluobčané 
z Nových Hodkovic. Věřím, že společnými silami dokážeme zastavit tento nesmyslný a mega-
lomanský projekt.

Děkuji Vám za zájem o aktuální události v Hodkovicích a těším se na setkání s Vámi.

Markéta Khauerová - starostka města

Výstavba obchodního areálu

obr. 1 – Zastavovací studie ze zveřejněné dokumentace
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Mezi obyvateli Hodkovice nad Mohelkou  
najdeme přes 20 Dobrých andělů

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, 
z Liberecka pochází 108 z nich. Dárců, Dobrých 
andělů, u vás najdeme přes 20. Děkujeme všem, 
kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. 
Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže 
a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje 
čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace 
Dobrý anděl. 

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl 
odevzdává potřebným rodinám do posledního 
haléře, protože je její provoz hrazen ze soukro-
mých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů. 
Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje 
na www.dobryandel.cz, i přístup do svého An-
dělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, 
kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc 
přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem 
odesílá příspěvky více než 3 400 rodin.

Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných fi-
nančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak 
mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například častou dopravu do nemocnice, doplatky 
léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.

Petr Sýkora s rodinou, které pomáhají Dobří andělé

Vážení občané, rádi bychom vás vyzvali k  zapojení do přípravy výstavy "Vzpomínka na 
80. a 90 léta", podtitulem je dění v Hodkovicích i celé republice. Výstava bude veřejnosti 
představena 20. 9. 2019 při zahájení Hodkovických slavností.

Máte-li doma fotografie, obrazy či dobové písemné materiály, dobové předměty, nahrávky, hrač-
ky apod., budeme velmi rádi, pokud je pro přípravu výstavy zapůjčíte.

Veškeré materiály prosím přineste na podatelnu městského úřadu do 30. 6. 2019, materiály vám 
budou vráceny od 30. 9. 2019

V případě dotazů se prosím obracejte na: nada.burianova@hodkovicenm.cz nebo 725 417 186.

Za kolektiv kulturní komise – Naďa Burianová

Vzpomínka na 80. a 90. léta
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1)  Otevřete si facebookovou stránku "Kniha roku Libereckého kraje": 
https://www.facebook.com/Kniha-roku-Libereckého-kraje-335390893726001

2)  Odrolujte až na knihu „Výlety po 
Hodkovicích nad Mohelkou“ 

3)  Dejte naší knize svůj palec („To se 
mi líbí“, „Like“). 

4)  Pokud máte přátele a známé, kte-
ří mají rádi Hodkovice, prosíme, 
dejte jim vědět o této soutěži. Po-
čítá se každý hlas.  

Pozor – sice nás velice těší označení 
"líbí" na jakékoliv stránce (Spolku 
rodáků, města Hodkovic a dalších 
sdílejících), ale to se do hlasování 
nezapočítává. Takže, kdo chce hlaso-
vat, pojďte na stránku "Kniha roku 
Libereckého kraje".

Nominace knihy „Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou“ 
do soutěže „kniha roku Libereckého kraje“

Vážení přátelé Hodkovic, naše kniha „Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou, aneb 10 let 
Cesty za poznáním“ byla zařazena do soutěže „kniha roku Libereckého kraje“.

I váš hlas nám může pomoci získat speciální Cenu čtenářů. Pokud se vám kniha líbí, 
prosíme, hlasujte pro ni tímto způsobem:

Hlasování probíhá až do konce března.

Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na vaše hlasy.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic
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Poklady z půdy

Jedná se především o úřední dokumenty, do-
kumentace z oblasti školství, ale také o osob-
ní korespondenci občanů města. Většina do-
kumentů je psaná německy, menší část pak 
latinou. Máme jedinečnou možnost nahléd-
nout do tehdejších záležitostí vedení města, 
jako je inventarizace majetku a polností, stav 
budov (např. kaple v Jílovém). Najde se zde 
i několik závětí a jiné osobní listiny.

Pokud hovoříme o historických dokumen-
tech, dostáváme se až do roku 1704 a prů-
řezem všemi listinami zpět až do 60. let 
20 století.

Jedná se o unikátní sbírku různorodých in-
formací o stavu našeho města, jeho chodu 
a potřebách občanů města. Aby bylo toto 
„dědictví“ zachováno, budou všechny listiny 
sepsány a předány do Státního okresního ar-
chivu v Liberci. Kde se jim dostane patřičné 
péče, aby se dochovaly i dalším generacím.
Mezi všemi poklady se nacházejí i fotografie 
z různých období, o ty projevilo zájem Seve-
ročeské muzeum a město je bude postupně 
na základě darovací smlouvy muzeu předá-
vat. Tak se již stalo i se skleněnými diapo-
zitivy s tématikou prezentace zahraničních 
destinací např. Egypt, Švýcarsko, Indie.

Přestože budou naše „poklady“ v rukou od-
borníků, bude i nadále naším cílem, aby ně-
které zůstaly k dispozici občanům Hodkovic, 
ať už v kopiích nebo v digitální podobě.

Naďa Burianová

Již na podzim roku 2018 si v rámci městských slavností bylo možné prohlédnout historické do-
kumenty, které byly nalezeny při úklidu půdních prostor radnice. Byl to však jen zlomek všech 
pokladů, které máme aktuálně k dispozici. 
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WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

Vstupenky v síti ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007
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Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, 

město Hodkovice nad Mohelkou a spolek Fotografiemi pro radost 

Vás srdečně zvou na vernisáž putovní výstavy fotografií ze života osob 
s mentálním postižením 

[
P
ř
i
t
á
h
n
ě
t
e 
p

18. března 2019 v 16 hod 

v budově radnice města, nám. T.G. Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou 
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BŘEZEN akce čas místo konání pořadatel

8. 3. Expediční kamera 18:00 Městské kino Horolezecký oddíl

9. 3.
Ples - Rodáci + 
Monroe

Kulturní dům
Spolek rodáků 
a přátel Hodkovic, 
Monroe Czechia

11. 3.
autorské čtení s O. 
Čepelkou

17:30 Knihovna Městská knihovna

16. 3. Ples - SDH Jílové 20:00 Kulturní dům SDH Jílové

18. 3.
Labyrint duše - 
vernisáž výstavy

16:00 Městský úřad
Domov a centrum 
aktivity Hodkovice 
nad Mohelkou

20. 3.
Den otevřených dveří 
- ZŠ  

14:00-
16:00

Základní škola Základní škola

21. 3. Vynášení Morany 10:00 Mateřská škola Mateřská škola

24. 3.
 Dětský karneval - 
Motýlek

15:00 Kulturní dům
Rodinný klub 
Motýlek

28. 3.
Beseda s Naďou 
Konvalinkovou

19:00 Městské kino Městská knihovna

30. 3. Maškarní bál 19:00 Hasičárna záskalí SDH Záskalí

DUBEN akce čas místo konání pořadatel

3. 4. Zápis do 1. třídy - ZŠ Základní škola Základní škola

13. 4.
Cyklovýlet Wegliniec 
- partnerská 
spolupráce

celý 
den

Wegliniec
Město Hodkovice 
nad Mohelkou

13. 4.
Velikonoční 
volejbalový turnaj

Volejbalový oddíl SK

13. 4. Pocker turnaj 18:00 Kulturní dům Čambuzy poker club

18. 4. Velikonoční dílna 15:00 Mateřská škola Mateřská škola

30. 4.
Čarodějnický průvod 
masek

10:00 Mateřská škola Mateřská škola

kalendář akcí v roce 2019
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30. 4. Čarodějnice kluziště Hokejový oddíl SK

MÁJKA - bude 
upřesněno

KVĚTEN akce čas místo konání pořadatel

11. 5. Hasičská soutěž SDH Záskalí

14. 5. Zápis do MŠ Mateřská škola Mateřská škola

16. 5.
amatérské divadlo 
Hrádek n/N

19:00 Městské kino

18. 5.
Pozorování ptactva 
Wegliniec - 
partnerská spolupráce

celý 
den

Wegliniec
Město Hodkovice 
nad Mohelkou

18. 5. Koloběžení 3C PROKOLA

25. 5. Memoriál V. Linky 
celý 
den

Hodkovice nad 
Mohelkou

SDH Hodkovice

ČERVEN akce čas místo konání pořadatel

15. 6. Cyklo výlet Wegliniec
celý 
den

Wegliniec
Město Hodkovice 
nad Mohelkou

15. 6. Pockerový turnaj 18:00 Kulturní dům Čambuzy poker club

Rockový karneval - 
bude upřesněno

ČERVENEC akce čas místo konání pořadatel

20. 7. Zábava - koupaliště bude upřesněno

13. 7.
turnaj v plážovém 
volejbalu dvojic

sportovní areál ZŠ Volejbalový oddíl SK

SRPEN akce čas místo konání pořadatel

3. - 4. 8.
Noční nohejbalový 
turnaj 

Nohejbalový oddíl SK

17. 8. Country bál 20:00 Jílové manželé Mlejnkovi
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24. 8.
Západ slunce na 
Buříně 

Buřín Lyžařský oddíl SK

31. 8. Oldieska
Restaurace na 
koupališti

Restaurace na 
koupališti

ZÁŘÍ akce čas místo konání pořadatel

7. 9. Hlas koupaliště
Restaurace na 
koupališti

Restaurace na 
koupališti

14. 9.
Cyklo orientační 
závody Wegliniec / 
Slavnosti hub

celý 
den

Wegliniec
Město Hodkovice 
nad Mohelkou

20. -21. 9. Hodkovické slavnosti Hodkovice n. M.
Město Hodkovice 
nad Mohelkou

21. 9. Pockerový turnaj 18:00 Kulturní dům Čambuzy poker club

28. 9.
Hasičská soutěž 
jednotlivců 

SDH Záskalí

Výlet - SDH Záskalí bude upřesněno

Jak se nebát psů - 
MŠ

bude upřesněno

ŘÍJEN akce čas místo konání pořadatel

5. 10. Lesní běh Hodkovice n.M. Lyžařský oddíl SK

12. 10.  Drakiáda Letiště Hodkovice
RK Motýlek, 
Aeroklub Hodkovice

19. 10.
Setkání seniorů 
Wegliniec

celý 
den

Wegliniec
Město Hodkovice 
nad Mohelkou

24. 10. Dýňování 15:00 zahrada MŠ Mateřská škola

26. 10. Pocker Metalo 13:00 Kulturní dům Čambuzy poker club

31. 10. Halloweenský pochod Hodkovice n.M. Základní škola

LISTOPAD akce čas místo konání pořadatel

16. 11. Pocker turnaj 18:00 Kulturní dům Čambuzy poker club

19. 11. Pečení perníčků 17:00 RK Motýlek RK Motýlek
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23. 11.
Mikulášský 
volejbalový turnaj 

sportovní hala Volejbalový oddíl SK

26. 11. Zdobení perníčků 17:00 RK Motýlek

28. 11. Adventní dílna 15:00 15:00 Mateřská škola Mateřská škola

29. 11. Adventní dílna 17:00 RK Motýlek RK Motýlek

29.11.
Mikulášská nadílka 
Monroe

17:00 Malý lom Monroe

30. 11.
Adventní setkání + 
rozsvěcení vánočního 
stromu

14:00 náměstí T. G. M.
Město Hodkovice 
nad Mohelkou

PROSINEC akce čas místo konání pořadatel

1. 12. 1. Adventní koncert 18:00 kostel sv. Prokopa
Město Hodkovice 
nad Mohelkou

1. 12. Mikuláš v Motýlku 17:00 RK Motýlek RK Motýlek

8. 12. 2. Adventní koncert 18:00 kostel sv. Prokopa
Město Hodkovice 
nad Mohelkou

10. 12. Vánoční představení
15:00-
16:30

Mateřská škola Mateřská škola

14. 12.
Adventní cesta 
vzhůru

Křížová cesta
Spolek rodáků 
a přátel Hodkovic, 
H.A.D.

15. 12. 3. Adventní koncert 18:00 kostel sv. Prokopa
Město Hodkovice 
nad Mohelkou

17. 12. Vánoční představení Městské kino Základní škola

22. 12. 4. adventní koncert 18:00 kostel sv. Prokopa
Město Hodkovice 
nad Mohelkou

24. 12. Betlémské světlo - radnice Skautský oddíl

24. 12.
setkání u kříže na 
Raubířákách 

Raubířské skály Horolezecký oddíl

Česko zpívá koledy bude upřesněno
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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

Výpůjční doba
pondělí: 9 – 11, 12 – 17 hodin
středa:  9 – 11, 12 – 18 hodin
čtvrtek:  9 – 11, 12 – 15 hodin

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

POŘÁDÁ BESEDU S HEREČKOU

NAĎOU KONVALINKOVOU
ZNÁMÁ A OBLÍBENÁ ČESKÁ HEREČKA SE 
PŘEDSTAVÍ VE VZPOMÍNKOVÉM SETKÁNÍ 

VE ČTVRTEK 28. BŘEZNA 2019

V MĚSTSKÉM KINĚ V HODKOVICÍCH NAD 
MOHELKOU OD 19.00 HODIN 

VSTUPNÉ JE 150 KČ 

PRODEJ VSTUPENEK JE ZAHÁJEN  
OD PONDĚLÍ 25. 2. 2019 V MĚSTSKÉ 

KNIHOVNĚ V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

Městská knihovna v Hodkovicích nad Mohelkou
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69,-

RestauRace Na Koupališti
Hodkovice nad Mohelkou

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

V případě zájmu volejte
+420 724 923 209
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Horolezecký oddíl Hodkovice nad Mohelkou vás zve  
na filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA 2019.

Kde: Kino v Hodkovicích nad Mohelkou
Kdy: 8. 3. 2019 od 18.00 hodin

Od 19.00 hodin host: Libor Dušek, prvosjezd Karla Marxe Pamír.

Občerstvení zajištěno, vstupenky jsou slosovatelné, těšíme se na vaši návštěvu.

AKCE BYLA PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA HODKOVICE NAD MOHELKOU.

Vstupné: Dospělí: 80 Kč
 Senioři, studenti: 40 Kč
 ZTP: zdarma.

Program festivalu na
www.expedicnikamera.cz

V letošním programu najdete 6 filmů, oceněných například na Kendal Mountain Fes-
tivalu, Vancouver International Mountain Film Festival, ale i čerstvé novinky z domácí 
produkce.

Můžete se těšit na expedici do nitra peruánské džungle ve filmu Matsés, mrazivý pří-
běh horolezce zraněného těsně pod vrcholem vysněné hory Tupendeo v pohoří Kašmír, 
novozélandské adrenalinové putování Waiau-Toa Odyssey na horských kolech a packraf-
tech, medailonek handicapované lezkyně z Nové Anglie ve snímku Stupmed, závod napříč 
Spojenými státy v podání dvou houževnatých cyklistek ve filmu Divided a Kroky na hraně 
neboli běžeckou výpravu slovenských ultraběžců po stopách nelítostné židovské historie.
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2. 3.  Sportovní ples Technické univerzity 
Liberec, Lidové sady Liberec

8. 3.  Ples roku, Dům kultury Liberec

15. 3.  Pivní ples, Dům kultury Liberec

16. 3.  1. Ples obchodní akademie Liberec, Dům 
kultury Liberec

16. 3.  Maturitní ples GFXŠ Liberec,  
KC Vratislavice 101010

22. 3.  2. Ples Gymnázia Jeronýmova,  
Dům kultury Liberec

23. 3.  Reprezentační ples společnosti TRW 
Automotive czech, Dům kultury Liberec

23. 3.  Hasičský ples, KC Vratislavice 101010

29. 3.  Ples Střední školy stavební Liberec, Dům 
kultury Liberec

29. 3.  Ples ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec, Lidové 
sady Liberec

30. 3.  Reprezentační ples Technické univerzity 
Liberec, Dům kultury Liberec

30. 3.  Aisha ples – taneční studio,  
KC Vratislavice 101010

Plesy v březnu

  CO JE NOVÉHO,
 PANE STAROSTO?

 

I Váš starosta v našem vysílání!

Každý všední den v 15:30 hodin 

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz

LetakA5-starosta-Liberec-final.indd   1 12.2.2019   7:31:26

Jaro, Mirko Černý

Slunce už vstalo a tisíc pampelišek,
rozvilo se ráno po kraji.
Tisíce písní zaznělo dnes a tam v háji,
kukačka poprvé zakukala.

Husopaska malá, s věnečkem ve vlasech,
housátka zlatá na louku vzala,
aby se tam pásla na výsluní
a přitom něžně štěbetala,
jak jenom ona umí.

Pomlázek tisíc z vrbového proutí,
natřásá se zas mašlemi,
úsměvy kolem, radost, mládí,
na chvíli ráj to na zemi?

Polibků tisíc, pod stromy s květem,
jsou lékem prý proti chřadnutí,
to dáno je co svět je světem,
tak hezké je jarní vzplanutí.
Jaro je mládí a láska jak květy,
tak držme je, ať nám neuletí.

poskládejte s kamarády tým 
a otestujte své znalosti na 
56 kvízových otázkách

zajímavé ceny pro nejlepší týmy: 
slevy na baru, panáky a jiné

více na www.hospodskykviz.cz

startovné začátek

Víte, do kterého klubu přestoupil 
v roce 2015 brankář Petr Čech?

)l anesr A(

Znáte chemický vzorec 
kyseliny sírové?

)4 OS2 H(

Víte, kdo je na obrázku?

). II at ěbžl A(

Restaurace 
Na Koupališti

50 Kč / os. čtvrtek  21.3. 
od 18:30
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V neděli 24. 3. 2019 od 15:00 hodin pořádáme v kulturním domě
 

Moderovat a hrát bude Honza Nesvačil.

Připravujeme: 

•  Vystoupení Honzy Poplety  
http://honzapopleta.cz/ 

• Předtančení dětí z SPV

• Soutěže + dětskou diskotéku

• Odměnu všem dětem v maskách

 

Občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Tým RK Motýlek

Vstupné:

Masky dětské i dospělácké – zdarma

ostatní – 30 Kč
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Cena zahrnuje: dopravu dálkovým autobusem, ubytování v hotelu na 7 nocí 
uvítací polévka, balkon, ložní prádlo a ručníky, denní úklid na pokojích, 
nepřetržité služby delegáta, Wi-Fi neomezeně, pojištění CK proti úpadku.

Příplatky povinné: pobytová taxa 0,50 EUR / osoba nad 12 let (hradí se na 
místě v hotovosti delegátce)

•	Možno zakoupit celou řadu výletů (Benátky, Jesolo Tropicarium a Sealife, 
Aquileia, Terst a zámek Miramare, Verona, Gardaland a Lago di Garda, 
Portogruaro, Padova a další.

•	Možnost dokoupení plážového servisu  
(slunečník + 2 lehátka) na soukromé pláži

•	V hotelu možnost zakoupení čepovaného českého 
piva za koruny!!!

•	Zájezd pro širokou veřejnost
•	Nevratná záloha do 24. 2. 2019  je 2000 Kč/osoba, 

č.ú. 2220555349/0800

 

Přihlášení a více informací na tel. čísle 604 122 544 – Světlana Brázdová

CENA:

7 600 Kč / ubytování, doprava, polopenze / dospělá osoba 

6 500 Kč / ubytování, doprava, plná penze / dítě 6–12 let 

5 200 Kč / ubytování, doprava, plná penze / dítě 3–6 let 

2 400 Kč / dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu, jen doprava

Zájezd do Caorle – hotel Teresa
12. 6. – 21. 6. 2019

Vstupné:

Masky dětské i dospělácké – zdarma

ostatní – 30 Kč
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Jak člověk potkává lidi? Většinou ve škole, v prá-
ci, při sportu, či zábavě… Ovšem někdy takhle 
stojíte a přistoupí k Vám člověk, který právě slezl 
z kola a zajímá se o to, co jste to právě nainsta-
lovali za výstavu. Tak mu řeknete, že to fotily děti 
a  že se snažíte je podporovat, aby nejen jejich 
rodiče, ale i okolí vědělo, že něco umí a o něco 
se snaží. On se usměje, řekne – to je dobře, a že 
to jsou krásné fotky… a  dodá, že taky „trochu 
fotí“  .

Časem se z  vás stanou přátelé. Pak zjistíte, že 
jste vlastně stejně staří, že máte stejné názory na 
ledacos, zejména na některé společenské událos-

Nová výstava v cukrárně na náměstí:  
FoToGRAF BOHUMIL NOVÁČEK

ti, že máte podobně srovnané hodnoty a že nejste 
typičtí důchodci, co lítají za slevami, koukají na 
pseudopříběhy v TV… a netuší, co je to messen-
ger, webovky, či cloud a zajímáte se o své okolí. 

Tak se domluvíte a  vznikne krásná rozmanitá 
výstava.

Co mám o sobě napsat? Zeptal se Bohumil. 
Snad jenom rok narození – 1948, a že mě už 
táta vedl k fotografii. Také sám fotil. Kolem 
roku 1973, vlastně až do roku 1985 jsem doce-
la intenzivně fotil. Potom byla „dlouhatánská“ 
pauza a teď na stará kolena zase trochu fotím.

 
 

SRDEČNĚ  ZVEME  VŠECHNY  PŘÍZNIVCE  HASIČŮ 
DO  „KáDéčka“  V  HODKOVICÍCH 

 

                                                KDE  SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  Z  JÍLOVÉHO 
 

POŘÁDÁ  TRADIČNÍ 
 

„HASIČSKÝ  BÁL“ 

V  SOBOTU dne  16. 3. 2019  ve  20:00  hodin. 
 

K   t a n c i    a    p o s l e c h u    h r a j e 
 

„BOHEMIA UNIVERSAL BAND„ 

 
NEVÁHEJTE,  RADOST  SVÉMU  TĚLU  UDĚLEJTE ! 

VSTUPNÉ  140,-  KČ. 
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První fotoaparát mi dal táta k Ježíšku, byla to 
dvouoká zrcadlovka Ljubitěl, ještě si pamatuji 
cenu, 298,- Kč. V letech 1975 - 77 jsem absol-
voval školu výtvarné fotografie v Sokolově, 
ještě mám vysvědčení  . 

Mohl bych vzít pro legraci a na srovnání 
fotky i 40 let staré. Jednu mi dokonce otisk-
li v Mladém světě, o ten výtisk jsem bohužel 
během času přišel, ale fotku mám. Tehdy se 
dělaly fotky mokrým procesem a bylo to hod-
ně pracné, muselo se to dělat velmi pečlivě. 

Vlastně to bylo řemeslo, kterému se člověk 
musel naučit, když se mu chtěl věnovat.
V Rychnově u Jablonce jsem 20 roků, předtím 
25 roků v západních Čechách a od narození 
25 roků na jižní Moravě. Když jezdím na kole, 
často projíždím a rád navštěvuji Hodkovice 
nad Mohelkou  a rád zajdu do Cukrárny na 
dobrou kávu a prohlednout si novou výstavu. 

Děkujeme za krásné fotky a snad jen přání – 
Bohumile, ať Vám to šlape a fotí. 

Darina Martinovská

Knihovna Hodkovice nad Mohelkou a Oldřich Čepelka (místní náplava) vás zvou na 
setkání, které se uskuteční v pondělí 11. března v 17.30 hodin v prostorách knihovny. 

O. Čepelka zde představí svou knihu Maléry a já. Je to 376 pohodo-
vých stran ze života. Možná tak trochu i z vašeho... 

Není to román, je to neformální vyprávění postavené na faktech. 
Takové, jaké můžete slyšet při přátelském posezení kolem stolu. 
Jsou to desítky epizod ze života autora, jenž se svou aktivitou či 
zcela náhodně dostává do prekérních situací, které někdy řeší on, 
někdy někdo jiný a někdy vůbec nikdo. To vše na pozadí skutečných 
událostí od 50. let přes roky 1968, 1989 až po současnost. 

Na setkání se dozvíte například:
• Co cítí muž, když čichá k šípkové růži? 
• Jak se v Krkonoších bojuje o mouku?
• Proč se autor koupal ve studeném moři před nastoupenou delegací EU?

Autor a náš spoluobčan pohovoří i o dalších událostech ze svého aktivního života. O člán-
cích, které čte celá republika. O výletech mimo mořské pláže a lyžařské sjezdovky. O tom, 
proč začal (v 69 letech) studovat vysokou školu. 

www.malery.cz (knížka má svou stránku )

MALÉRY A JÁ… a vy!
Setkání s autorem 11. března 2019
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 
NENECHTE SI UJÍT

MISS HANOI
Detektivní drama, Česko/Slovensko, 90 minut

Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž (David No-
votný) vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, že stopy 
směřují do místní vietnamské komunity. Policis-
ty čeká osudové rozhodování, zda se přiklonit na 
stranu pevných rodinných tradic nebo spravedl-
nosti. (Falcon)

uvádíme v našem kině 1. 3. 2019 od 19.00 hodin

BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, drama, hudební,  
Velká Británie/USA, 134 minut

Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich 
hudby a především Freddieho Mercuryho, který 
svou tvorbou i životem vzdoroval všem mysli-
telným stereotypům, díky čemuž se stal jedním 
z nejvýraznějších umělců na světě. (CinemArt)

uvádíme v našem kině 22. 3. 2019  
od 19.00 hodin, vstupné 100 Kč

Vstupenky na místa,  
předprodej 1. 3. a 15. 3.  

30 minut před začátkem představení.

Kniha – Vladislav Kos
Papírnictví – Alena Thomasová
Zverimex – Jarmila Knoblochová
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková

PRoDEJcI kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

Ovoce – Zelenina
Městská knihovna
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 320 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz



kINo – BŘEZEN 2019 
HoDkoVIcE NAD MoHELkoU

Pátek 1. března v 19.00 hodin

MISS HANoI
Pátrání po vrahovi zavádí kriminalisty do místní vietnamské komunity. Přikloní 
se na stranu spravedlnosti, nebo rodinných tradic? Detektivní drama Česko/
Slovensko. Doporučeno od 12 let. Délka 90 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 8. března v 18.00 hodin

EXPEDIČNÍ kAMERA 2019
Pátek 15. března v 17.30 hodin

PŘÍBĚH koČEk
Zvědavý kocourek se vydává do světa. Při jeho záchraně se bude hodit 
všech devět kočičích životů. Čínská animovaná komedie. Délka 90  minut.  
Vstupné 50 Kč.

Pátek 22. března v 19.00 hodin

BoHEMIAN RHAPSoDY
Freddie Mercury, frontman skupiny Queen, v  úspěšném životopisném filmu 
Velké Británie a  USA. Doporučeno od 12 let. Předprodej 1. a 15. března  
30 minut před začátkem představení. Délka 134 minut. Vstupné 100 Kč.

Čtvrtek 28. března v 19.00 hodin

BESEDA S NAĎoU koNVALINkoVoU
Pátek 29. března v 17.30 hodin

coco
V  touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností 
ocitne v překrásné barevné Říši mrtvých. Animovaná rodinná komedie USA.  
Délka 105 minut. Vstupné 50 Kč.

Výstava fotografií Marcely Kamišové – od 22. 3. 2019

PoDÍVEJ SE MÝMA oČIMA

COCO
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Město Hodkovice nad Mohelkou by v letošním roce rádo realizovalo vydání kalen-
dáře na rok 2020 s fotkami našeho krásného města. Dovolujeme si vyzvat všechny 
nadšené fotografy, profesionály i amatéry, místní i z daleka, aby se zapojili a poslali 
nám své fotografie.

Podmínky:
  Každý fotograf může zaslat maximálně 10 fotografii
  fotografie na téma: „hodkovická zákoutí“ (mohou být průřezem celého roku)
  fotografie musí být v požadované kvalitě (min. 3MG) a pouze na výšku
   fotograf zasláním fotografie souhlasí s jejím použitím pro potřeby města Hodkovice 

nad Mohelkou (webové stránky, Kulturní kalendář, tiskoviny apod.)

co nabízíme:
   vybraní fotografové, jejichž fotky budou uveřejněny v kalendáři na rok 2020, dostanou 

jeden kus zdarma
  propagaci vašich fotografií (město se zavazuje vždy uvést autora)

Pomozte nám vytvořit pěkný dárek pro obyvatele města a podělte se s námi o  vaše 
fotografie.

Termín zaslání je do 1. 8. 2019 na mail: nada.burianova@gmail.com.

Výzva všem nadšeným fotografům

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu  

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách 
a slepičky Green Shell – typu Arakauna. 

Stáří slepiček: 14 – 19 týdnů. cena: 169 – 209 Kč/ks.

Prodej: 7. března 2019 v 17.20 hodin
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena dle poptávky). 

Případné bližší informace: Po – Pá: 9.00 – 16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840.

www.drubezcervenyhradek.cz
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Informace z MŠ Sluníčko – únor
  Protože v lednu bylo všude krásně bílo, tak 
jsme si čtvrtý týden v lednu školku zpestřili 
barvičkami. Každý den jsme měli za úkol přijít 
v jedné barvičce. Například v pondělí to byla 
červená, v úterý zase modrá, ve středu zele-
ná a ve čtvrtek žlutá. Pátek byl trošku oříšek, 
protože byla na řadě barva „strakatá“. Všichni 
jsme si tento týden velice užili :-)

  Ve středu 6. 2. 2019 nás navštívilo oblíbené 
divadélko „Koloběžka“ a přivezlo pohádku 
„O Koblížkovi“

  Děti ze tříd Myšiček a Žabiček byly opět navští-
vit krmelec, udělaly zvířátkům radost a dones-
ly jim něco na zub :-)

  V pondělí 18. 2. 2019 zahájila třída Krtečků 
pravidelné cvičení v městské hale v Hodko-
vicích n. M. Jednotlivé třídy budou docházet 
jednou měsíčně do haly, kde mohou využít veš-
keré vybavení a vyzkoušet si cvičení na velké 
ploše. Děkujeme paní starostce za poskytnutí 
prostor.

  V únoru měly jednotlivé třídy velice zajímavá 
témata, které s dětmi probíraly. Myšičky měly 
„Cestu kolem světa“. Krtečci „Stopy zvířat“ a Ža-
bičky „Řemesla“. Rádi se s Vámi podělíme o fo-
tografie, jak si to děti užily.

  V každoročním projektu „Pomáháme slabým“ 
sbíráme Víčka pro Nikýska. Třída žabiček pře-
dávala víčka ze všech tříd Nikýskovým rodi-
čům. Děkujeme všem za spolupráci.

  Ve čtvrtek 28. 2. 2019 se ve školce uskutečnila 
akce „Čtení s babičkou“. Každou třídu navštívi-
la jedna babička našich dětí a četla dětem po-

hádky. Děti byly nadšené :-)

  Co nás čeká v březnu: 

 � Návštěva hodkovického kina.

 � Do školky přijede maňáskové divadlo.

 � Návštěva Naivního divadla.

 � Ve čtvrtek 21. 3. 2019 Vás srdečně zveme na 
„VYNÁŠENÍ MORENY“ (loučení se zimou 
a přivítání jara) Akce začíná v 10:00 u MŠ. 
Těšíme se na Vás :-)
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MŠ Sluníčko obrazem – únor


