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K dnešnímu dni je splněno několik dílčích kroků k úspěšné realizaci stavby:

– zpracovaná projektová dokumentace dle studie

– příprava území pro výstavbu – pokácení stromů, terénní úpravy

– příprava napojení na inženýrské sítě ze stávající mateřské školy

– souhlas s výstavbou vydaný stavebním úřadem

– jednání s KÚ Libereckého kraje o navýšení kapacity MŠ a financování MŠ

– jednání s možnými dodavateli stavby

– jednání o možné dotační podpoře z IROP

Další postupné kroky, které máme před sebou:

–  vyhlásit podlimitní výběrové řízení dle zákona a metodických pokynů IROP pro období  
2014-2020, 

– v zastupitelstvu města schválit dodavatele stavby (předpoklad 26.6.2019)

– zahájit stavbu nejpozději v červenci 2019 a dokončit na podzim 2019

– připravit a podat žádost o dotaci do IROP

– po dokončení stavbu zkolaudovat, zajistit všechna potřebná stanoviska pro zahájení provozu

Věřím, že nenastane žádná komplikace a v průběhu podzimu bude možné školku předat do uží-
vání a uspokojit tak dalších dvacet žadatelů o přijetí do mateřské školy.

Markéta Khauerová – starostka města

Informace k navýšení kapacity mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou

Vážení spoluobčané, nejdůležitějším projektem a úkolem zastupitelstva města v letošním roce 
je navýšení kapacity MŠ v Hodkovicích nad Mohelkou. Zastupitelstvo města bylo na veřejném 
zasedání 15.5.2019 informováno o stavu přípravy projektu a zároveň schválilo další postup. 
Dovolte mi tedy, abych Vás o průběhu projektu krátce informovala. 
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři, 

pěkné počasí o sobě dává vědět a doslova vybízí k výletům. Tipy, kam se vydat, najdete v červ-
novém vydání, a nejen to, máme pro vás novinku v podobě turistické známky! Nezapomněli 
jsme ani na tradiční informace z městského úřadu a další důležité aktuality z dění ve městě. 
Na závěr bych chtěla popřát dětem, studentům, ale i učitelům úspěšný závěr školního roku 
a krásné prázdniny!

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.

Ludmila Svobodová

Hana Knoblochová

Annelies Pluhařová

Zděnka Táborská

Irena Haklová

Jubilanti v červnu 2019

Přivítány budou tyto děti:
Adam Franc, Viktorie Menclová, Tereza Šoltésová,  
Jakub Luhan, Stanislav Wágner

V pátek 21. 6. 2019 od 10.00 hodin se 
uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
vítání občánků našeho města.

Slavnostní vítání občánků
„Zrodil se člověk :

hebounký aksamit, medový květ.
Zrodil se člověk.

A objevuje pozemský náš svět.“ 

Karel Marek

Rudolf Bouchal

Pavel Rinda

Marie Švorcová

Jiří Novotný
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Informace z 9. zasedání rady města 24. 4. 2019
-  Rada města v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou spol. s r.o. 

zvolila předsedou valné hromady společnosti starostku města paní Bc. Markétu Khauerovou a za-
pisovatele pana Ing. Jaroslava Lamače, schválila výsledky hospodaření TEPLO Hodkovice nad Mo-
helkou spol. s r.o. za rok 2018, schválila účetní závěrku za rok 2018, schválila zaúčtování zisku 
před zdaněním za rok 2018 do nerozděleného zisku minulých let, schválila vyplacení prémií ve-
doucímu kotelny a schválila roční prémiové ukazatele pro rok 2019, odvolala jednatele společnosti 
pana Aleše Zalabáka z funkce jednatele společnosti ke dni 24. 04. 2019, jmenovala pana Ing. Jaro-
slava Lamače, jednatelem společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou, spol. s r.o., a to s účinností 
od 25. 04. 2019, stanovila výši mzdy vedoucího kotelny pana Ing. Jaroslava Lamače dle předlože-
ného návrhu s účinností od 1. 05. 2019, schválila pana Aleše Zalabáka jako odpovědnou osobu pro 
licenci na výrobu a distribuci tepla (ERÚ).

-  Rada města projednala informaci o možnosti regulace stanovení podmínek pro pořádání a prů-
běh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti 
s jejich konáním Obecně závaznou vyhláškou. Rada města se záležitostí bude zabývat na příštích 
jednáních. 

-  Rada města schválila žádost o prodej pozemku města p. č. 929 (zahrada) o velikosti 82 m2 a p. č. 930 
(trvalý travní porost) o velikosti 70 m2, oba v k. ú. Záskalí. Žádost podal pan Ch., bytem Praha 5. 
Rada města schvaluje záměr prodeje a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku 
za cenu 90 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, ukládá tajemnici zveřejnit adresný záměr prodeje 
na úřední desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada souhlasí se o stanovením paušálního ročního poplatku za používání HTS v DPS za rok 2018 
na 1 uživatele/1 telefonní číslo. Paušál je stanoven na 363,70 Kč na obyvatele DPS za rok 2018. 

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 31. 3. 2019. 
Dluhy činí 101.167,00 Kč.

-  Rada města schválila zadání projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení a za-
dání stavby „ Kulturní dům Sokolská 412, Hodkovice nad Mohelkou – oprava střech“ Ing. Václavu 
Pavlíkovi, Liberec, IČ: 13340301 za cenu 256.000,00 Kč bez DPH.

-  Rada města po projednání souhlasí s úhradou částky 43.860,31 Kč z rozpočtu města za únik vody 
u DPS.

Informace z 10. zasedání rady města 6. 5. 2019
-  Rada města schválila zadání zajištění výkonu technického dozoru investora pro investiční akci 

„Oprava komunikace ulice Mlýnská“ Ing. Karlu Dlouhému, IČ: 12806285 za cenu 36.058,00 Kč 
včetně DPH 

-  Rada města souhlasí s investičním záměrem zpevněné plochy, kanalizační přípojky p.č. 561/1 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, který podalo Společenství vlastníků jednotek J. Hory 522 a 523, 
Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města se seznámila s nabídkami na vybavení dětského hřiště na sídlišti Podlesí a po prostu-
dování materiálů rozhodne o dalším postupu.

- Rada města souhlasí s pořádáním akce Hodkovické koloběžení, dne 18.5.2019.

Městský úřad informuje
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Pokračování na straně 6

Informace ze 3. zasedání zastupitelstva města 15. 5. 2019
-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019. Příjmy v rozpočtové změně jsou 

4.604.119,18 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 2.258.119,18 Kč a změna financování v rozpoč-
tové změně je minus 2.346.000,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 61.906.455,18 Kč, 
výdaje po rozpočtové změně budou 70.470.455,18 Kč a financování po rozpočtové změně bude 
8.564.000,00 Kč. 

-  Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Hodkovice nad Mohelkou za účetní období 
2018 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2018.

-  Zastupitelstvo města projednalo Návrh závěrečného účtu Města Hodkovice nad Mohelkou za rok 
2018 podle předloženého materiálu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hod-
kovice nad Mohelkou za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením Města Hodkovice nad 
Mohelkou za rok 2018, a to bez výhrad.

-  Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku města p.č. 811 (zahrada) o velikosti 439 m2 v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan L., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Prodejní cena byla 
stanovena na 50 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Součástí smlouvy o prodeji bude podmínka 
vstupu na pozemek při opravě opěrné zdi.

-  Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku města p.č. 1327 (ostatní plocha) o velikosti 127 m2 

v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali manželé Š., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Pro-
dejní cena byla stanovena na 90 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

-  Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku města p.č. 786/1 (ostatní plocha) o velikosti 
cca 170 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan M., bytem  Hodkovice nad Mohelkou. 
Prodejní cena byla stanovena na 50,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem + náklady za geometrické 
odměření pozemku.

-  Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku města p.č. 1730/1 (ostatní plocha) o výměře 
50 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní Š., bytem Hodkovice nad Mohelkou

-  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem 
Hodkovice nad Mohelkou a společnosti METRONET s.r.o., Praha 1, Maltézské nám. 537/4, PSČ 11800, 
IČ: 26762544. Společnost METRONET s.r.o. provozuje na pozemkových parcelách p.č. 1354 (ostatní 
plocha) o výměře 397 m2, p.č. 1436 (ostatní plocha) o výměře 1142 m2, p.č. 1439 (trvalý travní porost) 
o výměře 226 m2, p.č. 1450 (ostatní plocha) o výměře 4422 m2, p.č. 1679/2 (ostatní plocha) o výměře 
596 m2, p.č. 1683/1 (ostatní plocha) o výměře 277 m2, p.č. 1691/1 (ostatní plocha) o výměře 1365 m2, 
p.č. 1693 (ostatní plocha) o výměře 1497 m2, p.č. 1729/1 (ostatní plocha) o výměře 3436 m2, p.č. 1729/5 
(ostatní plocha) o výměře 1301 m2, p.č. 1729/6 (ostatní plocha) o výměře 1107 m2, p.č. 1729/10 (ostatní 
plocha) o výměře 2013 m2, p.č. 1730/1 (ostatní plocha) o výměře 4239 m2, p.č. 1739 (ostatní plocha) 
o výměře 684 m2, p.č. 1745/1 (ostatní plocha) o výměře 1228 m2, p.č. 1755/1 (ostatní plocha) o výmě-
ře 9990 m2, p.č. 1755/2 (ostatní plocha) o výměře 1556 m2, p.č. 1756 (trvalý travní porost) o výměře 
1844 m2, p.č. 1761 (ostatní plocha) o výměře 5866 m2, p.č. 1926 (ostatní plocha) o výměře 719 m2, 
p.č. 1940/1 (ostatní plocha) o výměře 640 m2 a p.č. 3284/1 (ostatní plocha) o výměře 6225 m2, vše 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou síť elektronické komunikace – optickou síť. Jednorázová finanční 
náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 5.000,00 Kč bez DPH.

-  Zastupitelstvo města zrušilo usnesení Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou č. 21/19 ze 
dne 20. 3. 2019 v plném rozsahu a nahrazuje ho usnesením č. 36/19. 

-  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 01/2019 
mezi Městem Hodkovice nad Mohelkou a společnosti ADV Computers s.r.o., Dr. Milady Horákové 
44/119, 46006 Liberec, IČ: 25276018. Společnost ADV Computers s.r.o. provozuje na pozemkových 
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parcelách p.č. 1450 (ostatní plocha) o výměře 4422 m2, p.č. 1729/1 (ostatní plocha) o výměře 
3436 m2, p.č. 1729/7 (ostatní plocha) o výměře 1419 m2, p.č. 1729/10, ostatní plocha/ostatní ko-
munikace o výměře 2013 m2, p.č. 1730/1, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 4239 m2, p.č. 1739 
(ostatní plocha) o výměře 684 m2, p.č. 1745/1, (ostatní plocha) o výměře 1228 m2, p.č. 1755/1 
(ostatní plocha) o výměře 9990 m2, p.č. 1756 (trvalý travní porost) o výměře 1844 m2 a p.č. 1761 
(ostatní plocha) o výměře 5866 m2, vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou síť elektronické komunikace 
– optickou síť. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve 
výši 37.550,00 Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

- Zastupitelstvo města schválilo v souvislosti s navýšením kapacity MŠ
•	  vyhlášení podlimitního výběrového řízení dle zákona a metodických pokynů IROP pro období 

2014–2020
•	  dvě výběrová kritéria, kritérium I. je nabídková cena bez DPH s váhou 50 % a kritérium II. 

je doba realizace stavby ve dnech kalendářních s váhou 50 %
•	  termín zahájení stavby nejpozději měsíc červenec 2019
•	  přípravu žádosti o dotaci do IROP

-  Zastupitelstvo města schválilo členství města Hodkovice nad Mohelkou v Dobrovolném svazku 
obcí Mikroregion Císařský kámen.

-  Zastupitelstvo města schválilo, aby město Hodkovice nad Mohelkou zastupovala na valné hromadě 
společnosti SVS a.s. podle § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, starostka města.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost spolku Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Pra-
ha 8, IČ: 61383198 o finanční podporu činnosti spolku částkou 5.000.- Kč. 

- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis ze 3. schůze finančního výboru ze dne 25. 3. 2019.

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HoDkoVIcE NAD MoHELkoU 

se uskuteční 26. 6. 2019 od 18 hodin v obřadní síni Městského úřadu.
Těšíme se na Vaši účast

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Veřejné projednávání návrhů nového dětského hřiště

Vážení občané, rádi bychom vás upozornili na plánované veřejné projednávání ná-
vrhů nového dětského hřiště v prostoru sídliště Podlesí (střed). Bližší informace 
o termínu a způsobu následného hlasování najdete v první polovině června na 
webových stránkách města, městské nástěnce a na facebookovém profilu města. 
Těšíme se na setkání s vámi.

Mgr. Helena Řezáčová
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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, hračky 
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

Město Hodkovice nad Mohelkou by v letošním roce rádo realizovalo vydání kalendáře 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

Kniha – Vladislav Kos
Papírnictví – Alena Thomasová

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková

Ovoce a zelenina – David Hanus
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou

PRoDEJcI kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 320 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz
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kniha „Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou“ získala 
cenu čtenářů v soutěži „kniha roku Libereckého kraje“

V podvečer Světového dne knihy a autorských práv, 23. dubna, byly v liberecké Krajské vědecké 
knihovně vyhlášeny výsledky soutěže „Kniha roku Libereckého kraje“. Všech třicet knih, ač 
třeba nebyly přímo oceněny, stojí za povšimnutí. Vítěznými knihami se staly:

   „Jan Nepomuk hrabě Harrach – ze života čes-
kého kavalíra“, autor PaedDr. Jan Luštinec 
– v kategorii Monografie, výtvarná publi-
kace

   „Česká Lípa město na Ploučnici“, spolupráce 
14 autorů – v kategorii Populárně naučná 
literatura

    „Žít v Liberci“, autor PhDr. Jan Šolc – v kate-
gorii Beletrie a poezie

   „Písečníci a  bludný asteroid“, autor 
Doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D. – v katego-
rii Literatura pro děti a mládež, učebnice

Za mimořádné zásluhy v oblasti regio-
nální literatury byla udělena zvláštní cena 
Libereckého kraje panu Miloši Zapletalovi, 
českému spisovateli literatury pro mládež, 
skautskému redaktorovi a činovníkovi.

Po bok těchto významných osobnos-
tí se zařadila naše útlá knížečka „Výlety po 
Hodkovicích nad Mohelkou, aneb 10 let Cesty 

za poznáním“. Hlasování o Cenu čtenářů pro-
běhlo na facebookové sociální síti, a přestože 
se nemohlo zúčastnit mnoho našich starších 
rodáků a přátel, sešlo se nám během čtyřice-
ti dnů neuvěřitelných 391 hlasů. Našim cílem 
bylo přiblížit zdejší památky místním obča-
nům i zvídavým výletníkům, dostat Hodko-
vice do povědomí širší veřejnosti a ukázat, že 
můžeme být hrdí na historii našeho městečka.

Mimochodem, na rozdíl od ostatních 
kategorií nebyla Cena čtenářů honorována, 
takže zůstáváme v souladu s plně dobrovol-
nickou činností našeho spolku. Do Hodkovic 
jsme přivezli krásnou skleněnou knihu, kte-
rou speciálně pro tuto soutěž vyrobila Střed-
ní uměleckoprůmyslová škola sklářská v Ka-
menickém Šenově.

Děkujeme všem příznivcům a přátelům 
Hodkovic, kteří nám pomohli získat toto 
ocenění!

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic
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  v Hodkovicích nad Mohelkou:

 Ö na každé z  akcí Spolku rodáků 
a přátel Hodkovic

 Ö na pravidelných schůzkách Spol-
ku rodáků a  přátel Hodkovic  = 
vždy první čtvrtek v měsíci (mimo 
státní svátky) v 18 hodin v hotelu 
„U arcivévody Štěpána“ na náměstí 
T. G. Masaryka

 Ö v prodejně Ovoce a  zelenina na 
náměstí T. G. Masaryka čp. 169

 Ö u  paní Richterové na náměstí 
T. G. Masaryka čp. 211

 Ö v prodejně Drogerie, barvy, laky 
na náměstí T. G. Masaryka čp. 212

 Ö u  pana Hanuse na Technických 
službách, ulice Liberecká čp. 6

 Ö v prodejně Knihkupectví Booklet, ulice J. A. Komenského čp. 30

  v Liberci – v prodejně Knihkupectví a antikvariát Fryč, ulice Pražská 14

  přes e-mail: rodaci@pratele-hodkovic.cz

kniha roku – prodejní místa

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

Knihu Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou, aneb 10 let Cesty za poznáním 
můžete zakoupit na těchto místech: 



10 Kulturní kalendář

Soubor se zúčastnil krajské přehlídky poprvé 
a snažil se důstojně reprezentovat Hodkovice 
nad Mohelkou. Předal hostitelskému souboru 
pozdravy a drobné dárky z Hodkovic. Dojem-
ný okamžik nastal, když emeritní předseda 
poroty R. Felzman zavzpomínal na někdejší 
slávu hodkovických ochotníků a Hodkovic-

Zpráva z HADu
Na divadelní přehlídce v Josefově Dole získal hodkovický soubor HAD kromě účastnického diplo-
mu tři ceny za herecký výkon – Hana Pekárková, Hana Filipová a Vladislav kos v inscenaci Žerty 
Antona Pavloviče. Darina Martinovská dostala cenu za režii.

kých jar, na které se jezdilo z dalekého i blíz-
kého okolí. Nakonec HADu všichni upřímně 
popřáli divadelní Zlomte vaz i do příštích let 
a vyslovili naději, že hodkovický soubor při-
jede i na 30. jubilejní ročník. 

Darina Martinovská

Děti mám dvě a moje žena je tady z Bílé. 
Teď mám období, kdy mě baví nejvíce ptáci, 
příroda obecně, krajinka, zvířata. Mám něko-
lik snů, které bych si chtěl letos vyfotit. Ne-
dávno se mi povedl vyfotit zde na severu Čech 
orel mořský a dudek chocholatý, což jsou vel-
mi ohrožená zvířata a zde k vidění vzácná.  
Mezi další zvířata, která bych chtěl nalézt 
a vyfotit, patří datel černý, nějaký druh sovy 
a rosnička ve volné přírodě. Víte, že ptáci - ze-
jména dravci - si pamatují jakoukoliv změnu 
třeba kolem rybníka? Tedy jakmile uvidí, že 
se tam někdo skrývá/je tam něco navíc, tak 
odletí a vrátí se až později. Kolikrát nepomů-
že ani fotografický stan a mnohdy se Vám 
paradoxně podaří udělat nejlepší fotky přímo 
z auta, na která jsou dravci/ptáci zvyklí – sa-
mozřejmě s dobrým objektivem a technikou 
obecně. Dříve jsem začínal na portrétech, gla-
mouru, fashionu a v dnešní době mám mož-

Nová výstava v cukrárně
Pan Jiří Fejkl, sympatický mladý muž se mi svěřil, že když člověku do života vstoupí taková událost 
jako narození dítěte, tak si řekne… no jo, ale to, co jsem dělal doposud, to už asi nepůjde, nebude 
tolik volného času, nebude příležitost… Tak jsem si koupil klávesy a zkoušel hrát, ale výsledky 
moc velké nebyly , spíše žádné,  a tak po roce jsem si koupil foťák a klávesy prodal. To se stalo před 
devíti lety a od té doby fotím, dodal. 

ná více fotografií přírody, zvířat, kdy to mám 
spojené především s odpočinkem v přírodě 
a nebo s výlety s dětmi. 

Své děti taky fotíte? Zeptala jsem se naiv-
ně. Jistě, ale to jsou takové ty domácí repor-
táže. U dortu, na výletě, u stromečku… Fotím 
samozřejmě i svatby, ale vždy chci, aby to 
bylo něčím zajímavé, něčím jiné – netradiční.

Bylo to velmi zajímavé povídání 
u džusu a ještě více zajímavá 

bude výstava  

Ptáci severních Čech,  
kterou si nenechte ujít,  

v Cukrárně bude do srpna.

Darina Martinovská, Jiří Fejkl
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Přehled uzavírek
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V pondělí 13. 5. 2019 byla zahájena postupná rekonstrukce povrchu vozovky 
I/35 mezi Libercem a Hodkovicemi.

Uzavírka se bude postupně měnit a posouvat, pro Hodkovice je 
zcela zásadní informace, že od 1. 7. do 7. 7. 2019 bude zcela 
uzavřen sjezd z I/35 do Hodkovic (od Liberce), výjezd směrem 
na Prahu zůstane zachován. 

Dále je plánována oprava kruhového objezdu, tam zatím není upřesněn termín 
a způsob opravy. O aktuálním vývoji oprav vás budeme včas informovat.

Uzavírka I/35 a sjezdu do Hodkovic,  
oprava kruhového objezdu

 

Pořádá tradiční ukončení sezóny

Putování za pokladem
dne 25. 6. 2019

• Sraz v 16:30 před Kulturním domem 
(KáDéčkem) v Hodkovicích  
nad Mohelkou.

• S sebou dobrou náladu, sváču a pití 
na cestu a špekáčky na opékání  
ve Skalním údolí.
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Volná pracovní m
ísta

Rádi Vám
 poskytnem

e více inform
ací 

a ukážem
e náš provoz. 

INTEVA PRODUCTS, Prům
yslová 907, 

Rychnov u Jablonce n. N.

Volejte  na tel. číslo 734 617 712 nebo 

pište na e-m
ail: zpeleskova@

intevaproducts.com



15Kulturní kalendář 15

NISA OPEN 2019 
31. 5. — 2. 6., 7. 6. — 9. 6. a 14. 6. — 16. 6.

Titans Liberec x Zlín Golems 
8. 6.   |   14.00

VŠEHO TRHY — bleší trhy
8. 6. a 22. 6.   |   6.00 — 11.00

A-STYL SHOW "Biograf" 2019
16. 6.   |   17.00

Hry IX. letní olympiády dětí 
a mládeže 2019

23. 6. — 28. 6.
Pl

ac
en

á 
in

ze
rc

e
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DROGERIE HODKOVICE NAD MOHELKOU

HLEDÁ BRIGÁDNICE
(student, důchodce atd.)

pro dlouhodobou spolupráci
(celoročně)

OBSLUHA A PRODEJ
základní práce s počítačem

pro 2 dny v týdnu, z toho jednou za 3 týdny sobota
(+ na domluvě → stříbrná, zlatá neděle, záskok v případě nemoci, dovolené atd.)

80 Kč/hod.
11–16hod./týden

NÁSTUP ZÁŘÍ 2019
(zácvik možný ihned)

VÍCE INFO:
na prodejně nebo drogerie.centrum3000@seznam.cz

Dopravní společnost Kalenský-Trans, s.r.o
přijme řidiče mezinárodní dopravy. 

Požadujeme:
• řidičský průkaz sk. C, E
• profesní průkaz 
• kartu do digitálního tachografu
• praxi  
• spolehlivost

Kontakt: 775 321 002

Nabízíme:
• nový vozový park
• měsíční příjem 35.000 – 40.000 Kč
• třináctý plat
• příspěvek na důchodové připojištění
• příspěvek na dopravu na pracoviště
• stabilní přepravy a víkendy doma.

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e
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kINo – ČERVEN 2019 
HoDkoVIcE NAD MoHELkoU

Pátek 7. června v 18.00 hodin

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka 

von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti. Rodinná 

animovaná komedie USA. Délka 113 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 14. června v 19.00 hodin

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTkY
Poslední výprava v čele s cestovatelem Danem Přibáňem uzavírá cesty žlutých 

trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. Film dokazuje, že není třeba drahých 

terénních vozů, aby člověk projel celý svět. Dokumentární road movie. Česko. 

Doporučeno od 12 let. Délka 114 minut. Vstupné 100 Kč.

Pátek 21. června v 19.00 hodin

SkLENĚNÝ PokoJ
Česko-slovenský film natočený na motivy stejnojmenného románu, který 

je inspirovaný osudem vily Tugendhat v Brně. Vila se ve filmu stává místem 

milostného vzplanutí dvou žen a  svědkem dějinných událostí 20. století. 

Doporučená přístupnost od 12 let. Délka 104 minut. Vstupné 80 Kč.

PoDÍVEJ SE MÝMA oČIMA  

Výstava fotografií Marcely Kamišové

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 
NENECHTE SI UJÍT

TRABANTEM TAM 
A ZASE ZPÁTKY
Dokumentární/road movie, 2019, 114 minut, 
Česko, Scénář a režie: Dan Přibáň,  
Doporučeno od 12 let

Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát 
není žádná žena a putování smečky mužů v čele s cestovatelem Danem Přibáněm nabírá často divoké 
obrátky. Žlutý cirkus překonává Himaláje i diktatury, láme výškové rekordy i prchá před policií. Přes-
tože jde mnohokrát do tuhého, mezinárodní česko-slovensko-polská posádka bojuje se všemi nástra-
hami s černým humorem, sebeironií a občas na hraně politické korektnosti. (Aerofilms)

uvádíme v našem kině 14. 6. 2019 od 19.00 hodin

SKLENĚNÝ POKOJ
Drama, 2019, 104 min, Česko/Slovensko

Film byl natočen na motivy stejnojmenné kni-
hy, která pojednává o osudech brněnské vily 
Tugendhat. Rodinný život, jaký si Liesel vysnila, 
netrvá dlouho. Viktor je Žid, a Evropu čím dál 
víc zahaluje stín nacismu. Rodina se připravu-
je na odchod do exilu. Další ranou je pro Liesel 
bolestné zjištění, že Viktor má poměr s mladou ženou Katou, jíž jako válečné uprchlici poskytli ve 
svém domě azyl. V panice a zmatku, které provázejí německou invazi, Landauerovi za dramatických 
okolností prchají z Československa. Vila však zůstává a její příběh pokračuje...  (Bioscop)

uvádíme v našem kině 21. 6. 2019 od 19.00 hodin

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

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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160 let Pardubicko – liberecké dráhy  
a její dopad na Hodkovice (2. díl)

Na úseku z Turnova do Sychrova trať stou-
pá a protíná horský hřbet tunelem, který svou 
délkou 676 metrů je nejdelším tunelem celé tra-
ti. V době výstavby byl nejdelším tunelem v Če-
chách. Hned za stanicí Sychrov je vybudován via-
dukt téměř 30 metrů vysoký a 117 metrů dlouhý. 
Krátký tunel mezi Radostínem a Sedlejovicemi 
převádí trať do údolí řeky Mohelky. Do Hodkovic 
je trať vedena po vysoké hrázi. Velmi zajímavý je 
úsek do stanice Jeřmanice, který se nazývá malý 
Semmering. 

Vzdušná vzdálenost 4 kilometrů je vedena tra-
tí dlouhou 13 kilometrů. V Rychnově přemosťuje 
trať údolí řeky Mohelky žulový viadukt 120 met-
rů dlouhý na 10 pilířích. Až do stanice Jeřmanice 
trať stoupá. Zajímavostí je i blízkost trati, jež je 
vidět v protisměru, a která je vytvořena šestiki-
lometrovou smyčkou. Dále trať klesá do liberecké 
kotliny mezi ještědské pohoří a Jizerské hory. 

Trať z Turnova do Liberce, na které stanice Hodkovice leží, má několik zajímavých technických staveb 
– viaduktů a tunelů.

Nelehká práce při stavbě sychrovského tune-
lu a viaduktu je popsána ve Vlastivědné příloze 
novin Stráž severu z 1. ledna 1947 takto: Tunel 
pod Radimovicemi se začal prokopávat v červenci 
1857. Tunel dlouhý 676 metrů byl tehdy nejdelší 
tunel na všech českých železnicích. Zároveň byl 
stavěn menší tunel u Radostína 78 metrů dlou-
hý a smělý viadukt, protínající údolí Mohelky 
u Sychrova.

Veliký tunel sychrovský prorážel se součas-
ně z obou stran, od severu i od jihu. Na každém 
konci pracovalo zpočátku asi 12 dvojic dělníků. 
Pneumatické vrtačky ovšem tenkrát ještě nebyly,  
ani dynamit. Jeden dělník řídil nebozez, druhý na 
něj tloukl kladivem, až byl vyhlouben otvor, jenž 
se naplnil střelným prachem a zápalnou šňůrou. 
Kalendáře z té doby senzačním způsobem líčí, jak 
dnem i nocí se ozývalo z podzemí ustavičné kle-
pání, vrtání hromobití rozstřelovaných skal. Tak 
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se dostali dělníci poznenáhlu na 14 metrů hlu-
boko do vrstev pískovcových skal. Jakmile bylo 
kus trati ve skále upraveno, byly položeny koleje, 
jakási koňská dráha, po které se vyváželo kamení 
na jižní straně do lesa „ ve Splzovách „ a ze sever-
ního otvoru hlavně na násep vedoucí k viaduktu.

Aby prorážení tunelu pokračovalo rychleji, 
bylo brzo nato vrtáno i zprostředka, v roklině po-
blíž místa, kde byla později postavena Francova 
vila. V pohoří byla vyhloubena šachta asi 34 me-
try hluboká.

Čím hlouběji se šachta kopala, tím větší ob-
tíže činila voda, která se do ní drala ze všech 
stran. Kromě toho byla dělníkům značně ztěžo-
vána práce škodlivými plyny, které se ve hloubce 
tvořily a kazily vzduch. Proto byly u vchodu do 
šachty postaveny dva parní stroje: jeden vyvážel 
z otvoru kamení, druhý čerpal vodu, vysával ply-
ny a vháněl do šachty čistý vzduch.

V říjnu 1857 dostali se dělníci do stanovené 
hloubky a počali vrtat tunel vodorovně směrem 
severním i jižním. Pokud byl tunel vytesán v pev-
né skále, nemusel se ani klenouti. Později se však 
dostali dělníci do hlinitých vrstev, jimiž proráže-
la voda a práce byla pak velmi obtížná. Konečně 
i tyto potíže byly překonány a v říjnu 1858 byl 
tunel v šířce 8 metrů šťastně proražen. Podle pro-

jektu měl mít dvě koleje, k tomu však již nedošlo 
a celá trať zůstala jednokolejná.

Téměř současně byl dostavěn sychrovský 
viadukt, na jehož ohromné lešení se spotřeboval 
celý les. 

Viadukt je smělým dílem alpského rázu 
a nejhezčí stavbou Pardubicko – liberecké želez-
nice. Spočívá na sedmi vnitřních a dvou krajních 
opěrných pilířích. Spodní oblouky jsou 10 metrů 
a svrchní 20 metrů vysoké. Viadukt je 117 metrů 
dlouhý a vypíná se ve výši 30 metrů nad hladi-
nou Mohelky. 

Je zbudován z vápence a pískovce a přijíždí se 
k němu po vysokých navezených náspech. Pěk-
nou stavbou je také viadukt rychnovský, vysta-
vený ze žuly, 120 metrů dlouhý a spočívající na 
10 pilířích.

Na obrázcích z publikace „Panoramatický 
pohled Jiho-severoněmecké spojovací dráhy“ vy-
dané po otevření dráhy jsou zachyceny viadukty 
v Rychnově (něm. Reichenau) a Sychrově (něm. 
Sichrow).

Rád bych poděkoval panu Pavlovi Vurstovi za 
laskavé svolení k použití materiálů z jeho publi-
kací o Pardubicko-liberecké dráze.
František Nejedlo, Spolek rodáků a přátel Hodkovic
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Informace z MŠ Sluníčko – květen
 � Na začátku května jsme se s dětmi vyda-
li do Nového pralesa, který se nachází na 
Ještědském hřebeni. Počasí nám sice moc 
nepřálo, ale i přesto jsme si tento výlet ve-
lice užili. Děti plnily různé úkoly, které si 
pro nás pořadatelé připravili, a na závěr 
jsme si zasadili po skupinkách svůj vlastní 
stromeček, malou jedličku.

 � V úterý 14. 5. 2019 proběhl v naší školce 
zápis dětí na školní rok 2019/2020.

 � Ve čtvrtek 16. 5. 2019 do školky přijelo 
oblíbené divadlo Koloběžka a přivezlo 
nám „Mokrou pohádku“. Mladší děti měly 
strach, aby nebyly mokré při pohádce, ale 
tyto obavy se nenaplnily, a pohádku jsme 
si velice užili 

 � V úterý 21. 5. 2019 jsme na školní zahra-
dě přivítali zdravotnické záchranáře z li-
berecké nemocnice. Připravili si pro nás 
3 stanoviště, na kterých jsme si vyzkoušeli 
obvázat různá zranění, stabilizovat zraně-
ného člověka a také jsme nahlédli do lé-
kárničky a zjistili, co všechno by měla ta-
ková lékárnička obsahovat. Děkujeme za 
návštěvu a příští rok se opět těšíme.

 � Na konci května dorazil do školky „Mistr 
iluzí“. Děti se na kouzelníka velice těšily 
a představení si velmi užily. 

 � Rádi bychom poděkovali všem rodičům 
a prarodičům, kteří přispěli jakoukoliv 
částkou na motýlí zahrádku. Velice si Vaší 
pomoci vážíme a doufáme, že se nám vy-
líhne co nejvíce motýlků babočky bodlá-
kové a společně je vypustíme do přírody.

Co nás čeká v červnu 
a o prázdninách: 

 � V červnu nás čeká: Den dětí na školní 
zahradě, návštěva hasičské zbrojnice 
v Hodkovicích nad Mohelkou, návště-
va místního kina, výlet pro předško-
láky, jejich loučení a šerpování, třídní 
výlety a na závěr jeden společný výlet 
pro celou školku.

 � Po schválení zřizovatele bude MŠ uza-
vřena z provozních důvodů (malová-
ní, opravy) v červenci od 8.7. 2019 do 
31. 7. 2019 a v srpnu od 1. 8. 2019 do 
9. 8. 2019. 
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MŠ Sluníčko obrazem – květen
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Už i naše krásné město se může pochlubit vlastní turistickou známkou. 
Zakoupit si ji můžete v cukrárně na náměstí, v knihkupectví Booklet přímo  

u sousoší U Tří svatých a v podatelně městského úřadu za 35 Kč.

MS Boženice
za finanční podpory města Hodkovice nad Mohelkou

pořádá akci pro rodiny s dětmi

KDY:

❖ v sobotu 22. června 2019
❖ start od 11.00 do 14.00 hodin

KDE:
v Areálu klubovny MS Boženice, Kostelní Vrch 710

PROGRAM:

❖ střelecké disciplíny (i pro prcky)
❖ myslivecký stánek, malování
❖ občerstvení (zvěřinová sekaná, myslivecký gulášek)
❖ pozorování daňků

BOŽENICKÁ VZDUCHOVKA
ANEB "STŘÍLÍ CELÁ RODINA"


