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HAD se také statečně  zúčastnil tří divadelních 
přehlídek. Již tradičně jsme hráli na Semilském pa-
roháči, s představením  Žerty Antona Pavloviče jsme 
vyjeli na krajskou přehlídku Josefodolské divadelní 
jaro a v Novém Boru jsme na 38. ročníku Dospělí dě-
tem zahráli O dědečkovi a babičce, což bylo mimocho-
dem nejhranější představení minulé divadelní sezony 
HADu. Na přehlídkách jsme důstojně reprezentovali 
město Hodkovice nad Mohelkou a obdrželi různá 
ocenění a dokonce doporučení k postupu na národní 
přehlídku. 

Kromě osvědčeného repertoáru měly v minulé se-
zoně premiéru dvě nové pohádky – Kašpárek, babička 
a kouzelný kufřík mládí a Jak se vychovávají medvědi. 
Třetí – nová pohádka O čmeláku Brundibárovi se líh-
ne a bude mít premiéru na podzim.  Všechny staré 
i nové pohádky uvidí naši věrní hodkovičtí diváci 
buď na Hodkovických slavnostech nebo na ZiPSu 
2019/20, kterou už také připravujeme. 

Kromě těchto divadelních aktivit se HAD po-
dílí i na dalších akcích, jako jsou dílničky pro děti, 
scénická čtení, tematické slavnosti, workshopy, aj. 

26 představení za sezonu 2018/2019, 1475 diváků, 8 diplomů…
Divadelní soubor HAD (Hodkovické amatérské divadlo) naplnil proběhlou 
sezonu 2018/2019 vrchovatě. Mimo představení na domácí půdě, např. na 
Hodkovických slavnostech a v rámci Zimní pohádkové sezony  2018/19 hostoval 
a  potěšil soubor svými představeními velké i malé diváky např. v  Železném 
Brodě, Českém Dubu, Mnichově Hradišti, Bakově, Semilech, několikrát v Liberci 
v pobočkách KVKLI, dále v Sedmihorkách, Markvarticích, kde byl výtěžek ze 
vstupného věnován na opravu zvonu, Tatobitech i na Pláních pod Ještědem.

Nyní – kromě nových představení, chystáme a při-
pravujeme k 30. výročí blahořečení Anežky České ve 
spolupráci s farou představení, které bude zároveň po-
děkováním za podporu a vyjádřením naděje. 

Na závěr – děkujeme všem divákům za potlesk 
a ocenění naší snahy je nejen pobavit, ale dělat dobré 
divadlo. Děkujeme všem, co nám pomáhají, abychom 
divadlo v Hodkovicích vůbec dělat mohli.  Děkujeme 
za možnost propagace a podporu městu, za zázemí 
OS Kovo, konkrétně paní Hrušovské a dalším, kteří 
vědí, že amatérské divadlo vyžaduje vedle spousty 
času a energie, také další velmi konkrétní pomoc, 
včetně financí.  Díky patří také paní Zdeně Rybářové, 
za věnovaný materiál a uháčkované kostýmy a loutky 
do nové pohádky, totéž paní Janě Drahoňovské. 

Těšíme se na vás v nové sezóně 2019/20, kterou 
zahájíme klasicky na Hodkovických slavnostech. Kdy-
byste měli pocit, že by vás divadlo chytlo a bavilo 
a nebáli byste se věnovat energii a čas, přijďte, po-
třebujeme nové tváře a odvážné tvůrčí lidi. Zkoušky 
jsou vždy ve středu v Klubovně Monroe v KD od 17.30 
nebo napište na email: darina2007@volny.cz. 

Darina Martinovská
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři, 

přejeme vám krásné a slunečné prázdniny, plné nových zážitků a inspirace.
Kolektiv redakční rady Naďa, Hanka a Gábina

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

Eva Ručková

Miloslava Svobodová

Jitka Marečková

Ludmila Rozkošná

Jubilanti v červenci 2019
Jiřina Mikešová

Bohumil Havrda

Jarmila Melicharová

PODĚKOVÁNÍ

paní Mgr. Martině Jakab Hendrychové a jejímu kolektivu pečovatelek Domu s pe-
čovatelskou službou v Hodkovicích nad Mohelkou za dlouhodobou vysoce profesi-
onální péči o paní Jitku Kazdovou s neméně vysoce laskavým lidským přístupem.

Za to Vám velmi děkujeme.
Alena a Antonín Samkovi, Hodkovice n. M.

Jana Drugdová

Helena Dědková

Vladimír Rosek

Jubilanti v srpnu 2019
Ludmila Junková

Petr Novotný
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Informace z 11. zasedání rady města 22. 5. 2019
-  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4017867/VB/01.Předmětem smlouvy je zřízení umís-
tění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena 
nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 31 (ostatní plocha) o cel-
kové výměře 1627 m2, v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení 
věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné 
sazby platné ke dni uskutečnění platby. Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost o odkoupení pozemku města p. č. 1016 o výměře 740 m2 (zahrada) 
v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali manželé F., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada 
města se bude žádostí zabývat až po prověření všech skutečností.

-  Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 2. 1995 uzavřené 
s MUDr. Jitkou Dokovičovou, bytem Liberec. Žádost podala z důvodu odchodu do důchodu. Smlou-
va bude ukončena dohodou ke dni 31. 8. 2019. 

- Rada města schválila ceník Technických služeb Hodkovice s platností od 1. 6. 2019.

•	 AVIA 30 – MP-13       500,00 Kč/Mhod. a přejezdy 14,00 Kč/km 

•	 TRAKTOR                  600,00 Kč/Mhod.

•	 VARI                           290,00 Kč/hod

•	 Sekání John Deere  450,00 Kč/hod.

•	   Sekání s technikou  350,00 Kč/hod. 
(sekačka, křovinořez, plotořez)

•	 Práce zaměstnance TS   270,00 Kč/hod.

•	 Pomocné práce                   150,00 Kč/hod.

•	 Výlep plakátů formátu: 

 � A4 a menší  20,00/ks 

 � A3                                         25,00/ks

 � A2                                         30,00/ks

 � A1 a větší  50,00/ks

•	 Pytel TDO 120 litrů  75,00 ks

•	 Pytel TDO 60 litrů   40,00 ks      

 

-  Rada města vzala na vědomí žádost na pročištění koryta řeky Mohelky, kterou předložil K., bytem 
Hodkovice nad Mohelkou. Rada města pověřuje starostku města jednáním se státním podnikem 
Povodí Labe.

-  Rada města projednala žádost o opravu asfaltového povrchu komunikace v ul. Dolánky, kterou 
předložil K., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města pověřuje zajištěním opravy děr a výtlu-
ků pana Petra Hanuse, ředitele Technických služeb Hodkovice.

-  Rada města vzala na vědomí žádost o zařazení do harmonogramu stavebních prací položení nové 
kanalizace v ul. Dolánky, kterou předložil K., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města pověřu-
je starostku města zajištěním informací o možnosti výstavby kanalizace.

Městský úřad informuje
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Pokračování na straně 6

-  Rada města schválila uhrazení podílu města na dani z nemovitosti za dům č. p 216 v Hodkovicích 
nad Mohelkou za rok 2019 ve výši 498,- Kč. 

-  Rada města projednala žádost o odborné posouzení stavu zdiva v objektu Základní školy Hodko-
vice nad Mohelkou, konkrétně v prostorách školní kuchyně. Rada města pověřuje starostku města 
zadáním vypracování odborného statického posudku a předložením návrhu k řešení radě města.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 30. 4. 2019. 
Dluhy činí 102.167,00 Kč. 

-  Rada města nesouhlasí s koupí prezentace v publikaci „Omalovánky první pomoci“. Nabídku 
předložila společnost IV-Nakladatelství s.r.o., Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13000, 
IČ: 27585948.

-  Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na výkon zadavatelské činnosti – organizace 
a zajištění výběrového řízení „Mateřská škola – Hodkovice n. M.“ za cenu 47.000,00 Kč včetně 
DPH se společností VYBER s.r.o., Komenského 2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 27261972 
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

-  Rada města souhlasí s podáním přihlášky do soutěže „Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Liberec-
kého kraje 2019 Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c.“. Registrační poplatek činí 500,00 Kč. 

-  Rada města souhlasí s konáním příměstského tábora pod skálou Medvědice (Skalní údolí) v termí-
nu 4. 7. 2019, 5. 7. 2019, 9. 7. 2019, 10. 7. 2019 a 11. 7. 2019 a dále 30. 7. 2019, 31. 7. 2019, 1. 8. 2019, 
2. 8. 2019 a 5. 8. 2019, vždy od 8.30 hod. do 19.00 hodin a s umístěním chemického plastového WC. 
Žádost podala společnost KVIZUJ s. r. o., Táborská 1132/6, Trnovany, 415 01 Teplice, IČ: 049 67 895. 
Rada města požaduje dodržovat pořádek a čistotu během táborů i po jejich skončení.

-  Rada města stanovila podmínky úpravy fotbalového hřiště pod lesem (za sídlištěm). Písemné pod-
mínky obdrží vedení Sportovního klubu Hodkovice nad Mohelkou z. s., č. p. 589, 463 42 Hodkovice 
nad Mohelkou, IČ: 46745009.

Informace ze 12. zasedání rady města 5. 6. 2019
-  Rada města přijímá výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku „Pořízení kompostérů 

pro obyvatele města Hodkovice nad Mohelkou“ za cenu 1.813.340,00 Kč bez DPH, schvaluje návrh 
smlouvy s dodavatelem společností MEVA-TRADE, s.r.o., Na Urbance 632, 413 01 Roudnice nad 
Labem, IČ: 25421492 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

-  Rada města projednala žádost o odkoupení nebo pronájem pozemku města p. č. 1016 o výměře 
740 m2 (zahrada) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní T., bytem Liberec 24. Rada 
města bude ve věci jednat následně po předložení dokladů prokazujících historické vlastnictví po-
zemku. Termín předložení dokladů je stanoven nejpozději do 31. 12. 2019. 

-  Rada města souhlasí s žádostí společnosti DAKA Servis s.r.o., Rychnovská 422, 463 42 Hodkovice 
nad Mohelkou, IČ: 25484885 o povolení konání sportovní akce 4. ročník v malé kopané, konané 
dne 29. 6. 2019 na hřišti za školou. Rada města požaduje zajistit řádnou pořadatelskou službu 
a dodržovat pořádek při akci.

-  Rada města schválila Provozní řád rozvozu obědů PS Hodkovice nad Mohelkou ve znění podle 
návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 1. 7. 2019.

-  Rada města schválila zadání zajištění výkonu technického dozoru stavebníka pro investiční akci 
„Bezbariérový přístup a vstup na zdravotní středisko“ Ing. Karlu Dlouhému, Podhorská..., 466 01, 
Jablonec nad Nisou, IČ: 12806285 za cenu 33.033,00 Kč včetně DPH a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.
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-  Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku na žáka Mateřské školy v Hodkovicích nad 
Mohelkou a žáka Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou ve výši 100,- Kč na jednoho žáka. 
Finanční prostředky mohou být využity na mimoškolní aktivity dětí a na preventivní programy. 
Prostředky musí být vyčerpány do konce roku 2019 a budou proplaceny na základě předložených 
řádných účetních dokladů.

-  Rada města navrhuje zastupitelstvu města udělení Ceny města paní A. Hrušovské, bytem Hodko-
vice nad Mohelkou a paní Z. Rybářové, bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města schválila pronájem Sportovní haly za účelem nízkonákladového ubytování cca 200 zá-
vodníků v termínu ze 14. září 2019 od 17.00 hodin do 15. září 2019 do 9.00 hodin za cenu 50,00 Kč 
za osobu. Žádost podal spolek Slavia Liberec orienteering, z. s., Humpolecká 507/11, 46005 Liberec 
V – Kristiánov, IČ: 22867449. Podmínkou je udržování pořádku po celou dobu ubytování.

-  Rada města schválila umístění stálého dopravního značení – 3 směrových informačních tabulí 
s logem firmy dle předložené žádosti. Žádost podala 1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o., 
Pražská 392, 46342 Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města přijala nabídku společnosti METROLUX s.r.o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 
Praha 10, IČ: 07214634 na zpracování podkladů pro žádost o dotaci z národního dotačního progra-
mu EFEKT včetně zpracování a odeslání žádosti za cenu 102.245,00 Kč včetně DPH. 

-  Rada města schválila zadání zajištění výkonu technického dozoru stavby pro investiční akci „Ma-
teřská školka na pozemku p. č. 1139/1 v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou“ panu 
B. Weinfurterovi, 468 02 Dalešice..., IČ: 12807907 za cenu 59.000,00 Kč a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

-  Rada města schválila zadání realizační dokumentace pro stavbu „Hodkovice nad Mohelkou, Jílo-
vé – kanalizace a ČOV“ firmě Zdeněk Hudec s.r.o., Rychnov u Jablonce nad Nisou, Spojovací 180, 
PSČ 46802, IČ: 24219614 za cenu 190.000,00 Kč + DPH a pověřuje starostku města přípravou 
smlouvy v intencích nabídky a podpisem smlouvy.

Informace ze 2. mimořádného zasedání rady města 12. 6. 2019
-  Rada města přijala výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku „Mateřská škola Hodko-

vice nad Mohelkou“ za cenu 5.973.834,54 Kč bez DPH, souhlasí s návrhem smlouvy s dodavatelem 
společností Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., Chanovice 102, Horažďovice, PSČ 341 01, IČ: 62496867 
a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města souhlasí se změnou účelu a názvu projektu uvedeného v Místním akčním plánu 
(MAP) vzdělávání. Nový název a účel projektu je „Navýšení kapacity mateřské školy o 20 dětí“.

Informace ze 13. zasedání rady města 19. 6. 2019
-  Rada města souhlasí s návrhem směrnice Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou ke stano-

vení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole včetně podmínek splatnosti úplat 
s platností od 01.09.2019 do 31.08.2020. Směrnice stanovuje výši úplaty za měsíční platbu ve třídě 
s celodenním provozem (čl. 3) na 550,- Kč a výši platby v období omezení nebo přerušení provozu 
podle čl. 4, odst. 1) na 175,- Kč a v odst. 2) na 262,-Kč. Ostatní ustanovení směrnice zůstávají beze 
změny.

-  Rada města projednala hodnocení činnosti Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou za období 
leden 2019 až červen 2019.

-  Rada města schválila Organizační řád Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohelkou ve znění podle 
návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 1. 7. 2019.
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-  Rada města schválila Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby včetně přílohy č. 1, 
2, 3 a popisu personálního zajištění poskytovaných služeb ve znění podle návrhu předloženého 
Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 01.07.2019.

- Rada města schválila přidělení bytu č. 34 v DPS panu J. J., trvale bytem Praha.

- Rada města schválila přidělení bytu č. 24 paní J. Ž., trvale bytem Liberec.

- Rada města schválila přidělení bytu č. 11 paní L. Ku. a jejímu synovi V. K., trvale bytem Liberec.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 31. 5. 2019. 
Dluhy činí 101.167,00 Kč.      

-  Rada města vzala na vědomí nabídku protikorozní ochrany městského mobiliáře, kterou předlo-
žila Asociaci českých a slovenských zinkoven, z. s., Na Burni 1497/39, 710 00 Ostrava – Slezská 
Ostrava. V tuto chvíli ji město nevyužije.

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

-  Rada města schválila ceník propagačních předmětů města. Na městském úřadě bude prodej zajiš-
těn na podatelně – pokladně. 

Informace ze 2. mimořádného zasedání zastupitelstva města 19. 6. 2019
-  Zastupitelstvo města schválilo výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku „Mateřská 

škola Hodkovice nad Mohelkou“ za cenu 5.973.834,54 Kč bez DPH, souhlasí s návrhem smlou-
vy s dodavatelem Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., Chanovice 102, Horažďovice, PSČ 341 01, 
IČ: 62496867 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy s dodavatelem.

-  Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo bezúplatný převod pozemku parcely 
č. 326/3 (orná půda) o výměře 3584 m2 v k. ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou z vlastnictví stá-
tu do vlastnictví Města Hodkovice nad Mohelkou, včetně znění Smlouvy o bezúplatném převodu 
pozemku č. 1006991941. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostku města podpisem smlouvy.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Zdravotní středisko – výstavba bezbariérové přístupové rampy

Výstavba bezbariérové přístupové rampy na zdravotní středisko bude zahájena 1.července 2019 
a potrvá do konce září 2019.

Náhradní (provizorní) vstup bude zajištěn přes skleněné 
vstupní dveře v přístavbě (k dětskému lékaři) a dále po 
schodišti vpravo do čekárny praktického lékaře.

Pacienty a lékaře tímto žádáme o trpělivost, zvýšenou 
opatrnost a věříme, že po dokončení stavby bude zdra-
votní středisko lépe přístupné.

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

(webové stránky, Kulturní kalendář, tiskoviny apod.)

Co nabízíme:
 y  vybraní fotografové, jejichž fotky budou uveřejněny v kalendáři na rok 2020, dostanou jeden kus 

zdarma
 y 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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Když pravá ruka neví, co dělá levá..., aneb 
letní uzavírky v Hodkovicích

Opravdu nepatřím k lidem, kteří veřejně 
hodnotí vydaná rozhodnutí, ale v tomto pří-
padě nemohu jinak. Od začátku května se 
postupně a jen tak mimochodem dozvídáme 
informace o plánovaných opravách povrchu 
vozovky I/35 (jednotlivé úseky od 13. 5. do 
30. 9.), následně o uzavření sjezdu do Hod-
kovic (od 30. 6. do 7. 7.), etapově prováděné 
opravě kruhového objezdu „u benzinky“ (od 
1.8. cca 6 týdnů) a vedení objízdné trasy přes 
most v Rychnovské ulici, který je v rekon-
strukci. Vše to završil požadavek na souhlas 
s úplnou uzavírkou komunikace III/27814 
z Hodkovic na Záskalí pro nutnou opravu 
propustku, který je v havarijním stavu (15. 7. 
do 31. 7. úplná uzavírka a do konce září 
částečná uzavírka). Nepřetržitá výluka na 
železnici v období 29. 6. – 18. 7. s náhradní 
autobusovou dopravou je doufám již poslední 
dopravních omezení v Hodkovicích a okolí.

Co to tedy znamená? V  případě uzavření 
I/35 z  důvodu havárie vozidel, budou mu-
set občané města Hodkovice nad Mohelkou 
volit neúměrnou objízdnou trasu a  město 
bude vystaveno velkému dopravnímu ná-
poru.

Určitě Vás napadají stejné otázky, které si 
stále dokola kladu i já. Jak je možné, že v prů-
běhu opravy páteřní silnice I/35 je možno 
povolit uzavírku na jediné rozumné objízdné 
trase? Opravdu není možné opravu propust-
ku ještě alespoň o měsíc odložit? Proč ne-
proběhla před stavební sezónou koordinační 
schůzka všech dotčených aktérů a zástupců 

Vyjádření vedení města  
k aktuálním dopravním omezením ve městě

obcí? Těch otázek je tolik, ale odpověď je stále 
stejná. „To musíte pochopit, jinak to nejde, je 
to jen na pár dní… „

Zcela chápu potřebu oprav, i dočasné uzavře-
ní sjezdu do Hodkovic, opravu kruhového 
objezdu atd. Chápu i nutnost opravit propus-
tek na Záskalí, který je v havarijním stavu, 
ale ten havarijní stav už určitě nějakou dobu 
trvá…

Co už ale chápat nechci a nemůžu je situace, 
že město Hodkovice nad Mohelkou nedalo 
souhlas s uzavírkou komunikace přes Zás-
kalí, dokud nebude dokončena oprava I/35, 
ale to je naprosto nepodstatné. Uzavírka byla 
přes tento nesouhlas povolena. Až se tedy bu-
dete ptát, kudy jet a jak je to možné, zeptejte 
se prosím na Magistrátu města Liberec – od-
boru dopravy, Krajském úřadu Libereckého 
kraje, Ředitelství silnic a dálnic, případně 
Krajské správě silnic Libereckého kraje. Do-
kud totiž nebudou koordinovat svou činnost 
tyto instituce, stáváme se my v obcích a měs-
tech rukojmími uzavírek a velmi složité situ-
ace v území. 

Celý soupis uzavírek, které nás v letních mě-
sících postihnou, bude zveřejněn na webo-
vých stránkách města, facebooku a stránce 
IDOL-u.

Moc tedy za nás, občany měst a obcí prosím, 
příště plánujte lépe a koordinovaně, ušetří-
me si všichni hodně času a zbytečných kon-
fliktních situací.

Markéta Khauerová
starostka města Hodkovice nad Mohelkou
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LETNÍ DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Uzavírka sjezdu na Hodkovice n/M  
ve směru od Liberce: 30. 6. – 7. 7. 2019

Autobusové spojení:

Všechny zastávkové autobusové spoje linek 81 
(Liberec - Hodkovice n. Mohelkou - Český Dub) 
a 340 (Liberec - Hodkovice n. Mohelkou - Tur-
nov) a také spoje dalších linek, které ve směru 
od Liberce zajíždějí do Hodkovic n. Mohelkou, 
pojedou ve směru od Liberce do Hodkovic přes 
Záskalí. V Hodkovicích nad Mohelkou součas-
ně dojde k zavedení dočasných stanovišť č.3 a 4, 
umístěných na silničním přivaděči od kruho-
vého objezdu u autobusového nádraží směrem 
k nadjezdu přes dálnici (resp. k vlakovému ná-
draží). Spoje ve směru Záskalí – Dlouhý Most 
– Liberec pojedou ze stanoviště č.3 umístěného 
nad schodištěm k aut. nádraží (čelem ke kru-
hovému objezdu); spoje ve směru Jeřmanice – 
Liberec; Bezděčín; Český Dub a zastávkové spoje 
linky 340 (směr Jílové – Žďárek – Turnov) poje-
dou ze stanoviště č.4, umístěného u turistické-
ho rozcestníku na opačné straně komunikace 
(tj. čelem k vlakovému nádraží). 

Pozor: Část spojů některých dálkových linek po 
uvedené období nebude do Hodkovic n. Mohel-

Během letních měsíců bude dopravní situace v Hodkovicích nad Mohelkou a okolí velmi složitá. Žádáme 
občany o sledování informací na webu města a dopravního značení a děkujeme za ohleduplnost a trpě-
livost. Aktuální informace na www.hodkovicenm.cz

kou zajíždět! Věnujte proto prosím pozornost 
výlukovým jízdním řádům.

Od pondělí 8.7. by provoz na sjezdu do Hodko-
vic a na autobusovém nádraží měl být obnoven. 
Dopravní omezení na sjezdu do Jeřmanic a ná-
jezdu z Jeřmanic směrem na Hodkovice se před-
pokládají až do konce srpna. 

Omezení na silnici I/35

Jeřmanice – úplná uzavírka výjezdu ze silni-
ce č. I/35 ve směru od Liberce do Jeřmanic do 
30. 8. 2019

Jeřmanice – úplná uzavírka nájezdu na silnici 
č. I/35 od Jeřmanic ve směru do Hodkovic n/M 
do 30. 8. 2019

Rádelský mlýn – úplná uzavírka sjezdu ze sil-
nice č. I/35 na sil. č. I/65 ve směru od Liberce 
do Jablonce n/N do 30. 8. 2019

Rádelský mlýn – úplná uzavírka nájezdu ze sil-
nice č. I/65 na I/35 ve směru od Jablonce n/N 
do Hodkovice n/M od 30. 6. do 7. 7. 2019

Hodkovice nad Mohelkou – úplná uzavírka vý-
jezdu ze silnice č. I/35 ve směru od Liberce do 
Hodkovic n/M od 30. 6. do 7. 7. 2019

Omezení na silnici III/27814  
Hodkovice n/M – Záskalí

Bohužel i na silnici přes Záskalí nás čeká ome-
zení z důvodu havarijní opravy propustku. 
Omezení na této silnici je plánované od 15. 7. – 
31. 7. 2019 úplná uzavírka a od 1. 8. do konce 
září 2019 částečná uzavírka řízená semafory.

Tyto informace budeme dále upřesňovat na 
www.hodkovicenm.cz 
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Oprava kruhového objezdu u čerpací  
stanice ETK

Společně s opravou povrchu na silnici I/35 
a sjezdu na Hodkovice n/M bude opraven i kru-
hový objezd u čerpací stanice ETK. Oprava je 
plánována od 1.8. 2019 po dobu 6 týdnů. (Dle 
informací bude oprava zahájena po ukončení 
úplné uzavírky silnice na Záskalí.) Doprava 
bude řízena semafory.

Rekonstrukce mostu v Rychnovské ulici

Rekonstrukce mostu v Rychnovské ulici bude 
dokončena ke konci července 2019 a bude tudy 
umožněn průjezd.

Oprava Mlýnské ulice

Oprava povrchu Mlýnské ulice od parku na 
křižovatku s Poštovskou ulicí bude zahájena 
v druhé polovině července (po průjezdu Rallye 
Bohemia). 

Výluka na železnici

Od 29. 6. do 18. 7. 2019 dojde k nepřetržité vý-
luce na železniční trati 030 v úseku Hodkovice 
n/M – Rychnov u Jablonce n/N, výlukové jízdní 
řády jsou zveřejněné na www.hodkovcenm.cz 

Zadavatelem oprav komunikací (mimo mostu 
v Rychnovské a Mlýnské ulice) je Ředitelství 
silnic a dálnic a Krajská správa silnic.

Děkujeme za pochopení Helena Řezáčová

Jak jsme informovali v předchozích číslech kulturního 
kalendáře, Město Hodkovice nad Mohelkou získalo 
dotaci z Operačního programu Životní prostředí na 
pořízení kompostérů pro občany Hodkovic. Začátkem 
června proběhlo výběrové řízení na dodavatele, firma 
je nyní vybrána a výroba kompostérů pro Hodkovice 
objednána. Termín dodání je přibližně 16 týdnů. Tímto 
se tedy předpokládaná doba vydávání kompostérů 
posouvá přibližně na začátek října. 

Město na základě průzkumu zájmu o kompostéry, 
který probíhal loni v červnu, objednalo 388 ks různých 
velikostí od objemu 445 l do 2000 l. V současné době 
zbývá cca 30 kompostérů navíc, proto se případní 
zájemci mohou ještě dodatečně o kompostér přihlásit 
na oddělení životního prostředí a památek městského 
úřadu (kontaktní osoba: Dana Karmazínová). 

Do doby dodání kompostérů budou postupně osloveni všichni zájemci a vyzváni k podepsání 
smlouvy o výpůjčce.  Smlouva se uzavírá na dobu udržitelnosti projektu definovanou 
pravidly OPŽP (doba udržitelnosti je poskytovatelem dotace určena na 5 let).

Dana Karmazínová, OŽPaP

ODPADY – NOVINKY 
KOMPOSTÉRY do domácností

Město vybralo dodavatele
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Jaroslav Honzejk
* 31. 12. 1948   † 8. 6. 2019

Rodák z Hodkovic nad Mohelkou, druh, táta, dědeček  
a velký hudebník, harmonikář a kamarád...

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám byli nápomocni 
v průběhu uplynulých osmi měsíců Jardovy nemoci. Všem, kteří se podíleli ať už 
přímo či nepřímo nebo „jenom“ tím, že na Jardu mysleli a drželi mu palce v boji 
o uzdravení.

Zejména chceme s úctou poděkovat:
 y  paní Jarmile Koškové s manželem z Hodkovic nad Mohelkou za přímou 

pomoc v řešení životních situací, přímou účast a hlubokou empatii

 y  všem pečovatelkám včetně ředitelky Domu s pečovatelskou službou 
v Hodkovicích nad Mohelkou za profesionální i lidskou pomoc

 y  paní Věře Vlasákové s manželem z Liberce za přímou a pravidelnou účast 
v nemocnici Tanvald plnou odhodlání, víry a lidskosti

 y  Jiřímu Pletánkovi z Ústí nad Labem (vnuk) za přímou a pravidelnou účast 
v nemocnici a praktické zvládání souvisejících životních situací

 y panu Jiřímu Koutovi s rodinou z Jablonce nad Nisou

 y panu Mařanovi z Hodkovic nad Mohelkou

 y a dalším …..

Závěrem velké poděkování za profesionální práci i lidský přístup zdravotních 
sester i bratrů včetně primáře z tanvaldské nemocnice odd. NIP a DIOP po celou 
dobu hospitalizace od října 2018 do 8. 6. 2019.

Děkujeme, velmi si toho vážíme
Vlasta Koutová – družka

s dcerou Hanou Pletánkovou
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Městská knihovna v Hodkovicích nad Mohelkou

Dovolená v knihovně bude  
OD 22. ČERVENCE  
DO 2. SRPNA 2019

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

Městská knihovna Hodkovice 
nad Mohelkou připravuje

v průběhu  července 
a srpna 2019 pro všechny 
odvážné čtenáře i nečtenáře 
Prázdninové rande naslepo 
s knihou. Připravíme pro vás 
balíčky s knihami, které jste 
ještě  určitě nečetli. Balíčky 
si otevřete až doma! Naše 
rande je určeno pro všechny 
registrované čtenáře, ale 
také pro ty z vás, kteří do 
knihovny nechodíte pravidelně 
a přesto si o prázdninách 
rádi přečtete dobrou knihu. 
Balíčky s knihami vám půjčíme 
v pravidelných výpůjčních 
dnech na běžnou výpůjční dobu 
jednoho měsíce. Prázdninové  
rande naslepo s knihou je pro 
všechny zájemce zdarma!

 
 Prázdninové

rande naslePo

s knihou
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SPORT LIVE 2019 
7. 9.   |   9.00 — 17.00

EDUCA MYJOB LIBEREC 2019 
10. 10. — 12. 10.

BONEY M ft. LIZ MITCHELL
2. 11.  |   19.00

LUCIE: EVOLUCIE Tour 2019
9. 11.   |   20.00

SCOOTER LIVE IN LIBEREC
16. 11.  |   20.00

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e
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Hrady a zámky  
Libereckého kraje 2019 

Městské informační centrum ^Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, telefon: +420 485 101 709, 485 243 588, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu 

   

BEZDĚZ   GPS: 50°32'20.666"N, 14°43'12.538"E 

 

 Královský hrad Bezděz, založený r. 1264 Přemyslem Otakarem II., je jednou z našich 
nejvýznamnějších gotických památek. V 19. století hrad několikrát navštívil i slavný romantický 
básník a spisovatel K. H. Mácha. Návštěvníci si mohou prohlédnout královský palác s unikátní kaplí 
a množstvím gotických architektonických detailů, purkrabský palác s další části hradu. Přístupná 
je také Velká věž s rytířskou síní v nejvyšším podlaží a s jedinečnou vyhlídkou na široké okolí. 
 
 

Státní hrad Bezděz 
Bezděz 144 
472 01 Doksy 
tel: (00420) 723 774 904 
bezdez@npu.cz 
www.hrad-bezdez.eu 

 30.3.-31.3.: so-ne: 10:00-16:30 
1.4.-30.4.: so-ne: 10:00–16:30  
19.4.-22.4.: po,pá,so-ne: 10:00-16:30 
1.5.-30.6.+svátky: út-ne: 9:00-16:30 
1.7.-31.8.: út, st, čt, pá, ne: 9:00-16:30 
1.7.-31.8.: so: 9:00-17:30 
1.9.-30.9.+svátek: út-ne: 9:00-16:30 
1.10.-31.10.+svátek: so-ne: 9:00-15:30 

dospělí: 90 Kč 
děti (6–15 let), stud.: 60 Kč 
senioři nad 65 let: 60 Kč 
rodina (2+max.3 děti): 230 Kč  
Podrobný ceník uveden na webu hradu. 

 
 

FRÝDLANT   GPS: 50°54'55.166"N, 15°5'1.838"E 

 

 Původní hrad, rozšířený v 16. století o renesanční zámek, se stal po bitvě na Bílé hoře majetkem 
slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Posledními vlastníky byli Clam-Gallasové, kteří hrad již 
roku 1801 zpřístupnili veřejnosti. Frýdlant se tak stal nejstarším hradním muzeem ve střední 
Evropě. K vidění jsou interiéry hradu i interiéry zámku. Součástí prohlídky je rovněž renesanční 
zámecká kaple sv. Anny.  
 
Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách. 

Státní hrad a zámek Frýdlant 
Zámecká 4001 
464 01 Frýdlant v Čechách 
tel: (00420) 482 312 130 
frydlant@npu.cz 
www.zamek-frydlant.cz 

 30.3.-30.4.: út-ne: 9:00-15:30 
1.5.-30.6.: út-ne: 9:00–16:00 
2.7.-31.8.: út-ne: 9:00 – 16:30  
1.9.-29.9.: út-ne: 9:00 – 16:00  
1.10.-31.10.,+svátek: út-ne: 9:00 – 15:30 

I. okruh 
dospělí: 180 Kč 
děti (6–15 let), stud.: 130 Kč 
senioři nad 65 let: 130 Kč 
rodina (2+max. 3 děti): 480 Kč 

 
 

GRABŠTEJN   GPS: 50°50'45.631"N, 14°52'34.075"E 

 

 Hrad Grabštejn byl založen ve 13. století. Později prošel četnými úpravami, které mu vtiskly ráz 
pohodlného zámeckého sídla. Veřejnosti byl hrad poprvé zpřístupněn v roce 1993. Návštěvníci si 
mohou prohlédnout nejen gotické hradní sklepení, ale i pokoje ve dvou patrech zámku zařízené 
převážně původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky. Klenotem prohlídky je renesanční kaple 
sv. Barbory s bohatou malířskou výzdobou ze 16. století, jejíž restaurování bylo dokončeno na 
konci roku 2009. Hradní věž nabízí vyhlídku na daleké okolí.  
 
Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách. 

Státní hrad Grabštejn 
Grabštejn 21 
463 34 Hrádek n. Nisou 
tel: (00420) 482 724 301 
grabstejn@npu.cz  
www.hrad-grabstejn.cz 
 

 30.3.-30.4: so-ne+svátky: 9:00-16:00 
1.-31.5: út-ne: 9:00-16:00 
1.6.-31.8: út-ne: 9:00-17:00 
1.9.-30.9: út-ne: 9:00-16:00 
1.10.-27.10: so-ne: 9:00-16:00 
28.10: 9:00-16:00 
29.-31.10: 10:00-15:00 

I. okruh 
dospělí: 120 Kč 
děti (6–15 let), stud.: 80 Kč 
senioři nad 65 let: 80 Kč 
rodina (2+max. 3 děti): 310 Kč 
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HOUSKA   GPS: 50°29'27.304"N, 14°37'26.522"E 

 

 Hrad Houska byl zřejmě postaven pány z Dubé. Kolem roku 1590 byl přestavěn na renesanční 
zámek. Uvnitř kaple najdeme unikátní nástěnné malby ze 14. a 16. století. Houska je jeden 
z nejlépe dochovaných královských hradů Přemysla Otakara II. Tajemný, magický, prokletý či 
pekelný. Všechny tyto přívlastky má hrad Houska, který byl zpřístupněn široké veřejnosti teprve 
roku 1999.  
 
 
Prohlídka každou celou hodinu, pouze s průvodcem. Poslední prohlídka a vstup na vnější nádvoří 
vždy hodinu před koncem provozní doby. Otevřeno i o svátcích. 

Hrad Houska 
Houska 1 
471 62 Houska, p. Okna 
tel: (00420) 728 351 101 
kastelan@hradhouska.cz  
www.hradhouska.cz 

 IV: so, ne: 10:00–17:00 
V, VI: út-ne: 10:00-17:00 (1.6. zavřeno) 
VII-VIII: út-ne: 10:00-18:00 
IX: út-ne: 10:00-17:00 
X: so, ne: 10:00-16:00 

dospělí: 100 Kč 
děti (6–15 let), stud.: 70 Kč 
senioři: 70 Kč 
rodina (2+2 děti do 15 let): 300 Kč 

 
 

HRUBÝ ROHOZEC   GPS: 50°35'54.131"N, 15°9'27.542"E 

 

 Zámek založený kolem roku 1280 dodnes uchovává pozoruhodné architektonické prvky z každého 
slohového období. Interiéry zámku vyprávějí originální příběh šlechtického domu, v němž se čas 
zastavil v období První republiky. Do této fáze byla také situována nová prohlídková trasa 
přístupná v plné šíři od dubna 2010. Prohlídka nás seznámí s pohodlně zařízenými soukromými 
pokoji pána domu a jeho manželky. 
 
Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách. 

Státní zámek Hrubý Rohozec 
Hrubý Rohozec 1 
511 01 Turnov 
tel: (00420) 481 321 012 
hrubyrohozec@npu.cz  
www.zamek-hrubyrohozec.cz 

 23.3.-24.3. a 30.3.-31.3.: so-ne: 10:00-15:00 
1.4.-31.5.: út-ne: 9:00-16:00 
(2.5. a 9.5. zavřeno) 
1.6.-31.8.: út-ne: 9:00-17:00 
1.9.-30.9.: út-ne: 9:00-16:00 
1.10.-31.10.: út-pá: 10:00-15:00 
a so-ne: 9:00-16:00 

I. okruh 
dospělí: 120 Kč 
děti (6 – 18 let), stud.: 80 Kč 
senioři nad 65 let: 80 Kč 
rodina (2+max. 3 děti): 310 Kč 

 
 

LEMBERK   GPS: 50°46'39.325"N, 14°47'16.338"E 

 

 Zámek Lemberk vznikl přestavbou středověkého hradu, na němž žila sv. Zdislava z Lemberka. 
Návštěvníky překvapí zámek již při příchodu krásnou výzdobou nádvoří. Uvnitř zámku se největší 
pozornosti těší kaple, hodovní síň s vzácným kazetovým stropem s malovanými výjevy 
z Ezopových bajek, vrchnostenská kancelář s trezorem z počátku 19. století a černá kuchyně. 
V blízkosti zámku se nachází barokní zahrada či tzv. Zdislavina studánka. 
 
Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách. 

Státní zámek Lemberk 
Lvová čp. 1 
471 25 Jablonné v Podještědí 
tel: (00420) 487 762 305 
lemberk@npu.cz  
www.zamek-lemberk.cz 

 30.3.-14.4.: so-ne: 9:00-15:00 
19.4.-22.4.a 27.-28.4.: 9:00-15:00 
1.5.-30.9.: út-ne: 9:00-16:00 (14.9. zavřeno) 
5.10.-27.10.: so-ne: 9:00-15:00 
28.10: 9:00-15:00 

základní okruh 
dospělí: 120 Kč 
děti (6 – 15 let), stud.: 80 Kč 
senioři nad 65 let: 80 Kč 
rodina (2+max. 3 děti): 310 Kč 
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SLOUP   GPS: 50°44'9.730"N, 14°34'51.499"E 

 

 Skála byla v průběhu historie lidmi značně přizpůsobována a postupně doplňována o další objekty. 
Množství skalních prostor, světského i sakrálního určení, je vytesáno a dostavováno jak uvnitř 
skály, tak i na jejím povrchu. Tyto skalní objekty jsou vzájemně důmyslně propojeny. 

Skalní hrad a poustevna Sloup 
471 52 Sloup v Čechách 
tel:(00420) 702 096 337, 702 096 338 
info@hradsloup.cz  
www.hradsloup.cz 

 IV, X: so, ne, svátky: 9:00–16:00 
VI-VIII: po-ne: 9:00-17:00 
V, IX: út-ne: 9:00-17:00 
 

dospělí: 70 Kč 
děti (6–16 let), stud.: 40 Kč 
senioři nad 65 let: 40 Kč 
rodina (2+2 děti do 16 let): 175 Kč 

 
 

SYCHROV   GPS: 50°37'34.772"N, 15°5'20.241"E 

 

 Tento novogotický zámek, který sloužil jako rezidence původem francouzského knížecího rodu 
Rohanů, znáte z pohádky Zlatovláska. Přístupné jsou interiéry hlavní budovy zámku (kaple, pokoje 
pro hosty, pánské a dámské apartmá, reprezentační místnosti), v letních měsících navíc i interiéry 
bočního křídla. Pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky, většina 
místností vyniká bohatou řezbářskou výzdobou. 
 
Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách. 

Státní zámek Sychrov 
Sychrov 1 
463 44 Sychrov 
tel: (00420) 482 416 011 
sychrov@npu.cz  
www.zamek-sychrov.cz 

 1.1.-31.3.: po-ne: 10:00–14:00 
1.4.-30.4.: po-ne: 9:00-15:30  
1.5.-31.8.: po-ne: 9:00-16:30  
1.9.-31.10.: po-ne: 9:00-15:30 
1.11.-31.12.: po-ne: 10:00-14:00  
(24.-26.12. zavřeno!) 

I. okruh 
dospělí: 200 Kč 
děti (6–15 let), stud.: 140 Kč 
senioři nad 65 let: 140 Kč 
rodina (2+max. 3 děti): 530 Kč 

 
 

SVIJANY   GPS: 50°34'24.869"N, 15°3'20.156"E 

 

 Stavba zámku započala v roce 1567, dokončena je v roce 1578. Po roce 1945 byl zámek 
zkonfiskován a později znárodněn. Zámecké prostory byly necitlivě přestavěny na zaměstnanecké 
byty pivovaru. Od té doby zámek chátral. Roku 2013 získává Pivovar Svijany zdevastovaný zámek 
a rozhodne se jej zachránit. V současnosti je zámek Svijany přístupný veřejnosti, která si zde může 
prohlédnout expozici archeologie, o historii zámku a okolí, o historii pivovarnictví, podzemí a 
novou zámeckou kapli. 

Pivovar Svijany, a.s. 
č. p. 30 
463 46 Svijany 
tel: (00420) 481 770 703 
info@zameksvijany.cz  
www.zameksvijany.cz 

 

 Prohlídky bez průvodce - termín: 
IV-V: po-ne: 9:00-17:00 
VI-VIII: po-ne: 9:00-19:00 
IX-X: po-ne: 9:00-17:00 
 
Prohlídky s průvodcem - termín: 
VI-VIII: so-ne+svátky: 10:00, 11:30, 13:00 a 
15:00 hodin 

Prohlídky bez průvodce - ceník: 
dospělí: 90 Kč / děti (6-18 let): 50 Kč 
rodina (2 dosp.+ 3 děti): 250 Kč 
 
 
Prohlídky s průvodcem - ceník: 
dospělí: 110 Kč / děti (6-18 let): 70 Kč 
rodina (2 dosp.+ 3 děti): 330 Kč 
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TROSKY   GPS: 50°30'59.756"N, 15°13'49.704"E 

 

 Bizarní zřícenina gotického hradu, založeného koncem 14. století pány z Vartenberka, se stala 
jedním z hlavních symbolů celého Českého ráje. Vybudování hradu na dvou strmých čedičových 
skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad – dobýt se jej nepodařilo ani husitům. Při prohlídce má 
návštěvník možnost seznámit se s bohatou historií hradu a vystoupat na hradní věže „Babu“ a 
„Pannu“. Obě věže skýtají jedinečné výhledy na široké okolí. 

Státní hrad Trosky 
512 63 Rovensko p. Troskami 
tel: (00420) 602 342 627 
trosky@npu.cz  
www.hrad-trosky.eu 

 23.3.-30.4.:  so-ne: 9:00-16:00 
1.5.–30.6.: út-ne: 9:00-17:30 
1.7.-31.8.: po-ne: 9:00-17:30 
1.9.-30.9.: út-ne: 9:00-16:00 
1.10.-31.10.: so-ne: 9:00-16:00 

dospělí: 90 Kč 
děti (6–15 let), stud.: 60 Kč 
senioři nad 65 let: 60 Kč 
rodina (2+max. 3 děti): 230 Kč 

 
 

VALDŠTEJN   GPS: 50°33'44.712"N, 15°10'1.495"E 

 

 Nejstarší hrad Českého ráje byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů. 
Obsazení hradu husity, loupeživými rytíři, časté střídání majitelů v 15. století, bylo příčinou, že se 
hrad původně ostrožný rozdělil na hrady dva. V zadní části se oddělil tzv. typický skalní hrad s 
komplikovaným vstupem zdola na vrchol skalní plošiny. Kateřinou ze Strážnice a ze Štítar, 
milenkou Hynka, syna krále Jiřího z Poděbrad koncem 15. století končí rezidenční funkce hradu. 
Valdštejn byl svými majiteli opuštěn. Shořelý a zničený hrad pozvedli k nové slávě opět 
Valdštejnové, kterým patřil po Albrechtu z Valdštejna dalších 200 let. V současné době je hrad 
Valdštejn majetkem města Turnova. 
 

Hrad Valdštejn 
511 22 Turnov 
tel: (00420) 739 014 104,733 565 254 
info@hrad-valdstejn.cz 
www.hrad-valdstejn.cz 

 30.-31.3: 10:00-16:30 
IV, X: so, ne, svátky: 10:00–16:30 
V: út-ne: 9:30-16:30 
VI-VIII: po-ne: 9:00-17:30 
IX: po-ne: 9:30-16:30 
X: so, ne, svátky: 10:00-16:30 
Posl. prohlídka = uvedený čas 

Prohlídka s průvodcem: 
dospělí: 90 Kč, rodina (2+max.3): 240  
děti (6–15 let), stud., senioři nad 65 let: 60 Kč 
Volná prohlídka: 
dospělí: 70 Kč, rodina (2+max.3): 190 Kč 
děti (6–15 let), stud., senioři nad 65 let: 50 Kč 

 

ZÁKUPY   GPS: 50°41'14.411"N, 14°38'37.246"E 

 

 Rozlehlý zámek sloužil ve II. polovině 19. století jako letní rezidence bývalého rakouského císaře 
Ferdinanda I. Při prohlídce lze spatřit nejen apartmá císaře, ale i jídelnu či kapli, v níž se r. 1900 
oženil následník rakouského trůnu František Ferdinand d´Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. 
Všechny interiéry mají luxusní zařízení a jsou vyzdobeny nástropními malbami od Josefa Navrátila. 
Raritou je zachovaný osobní výtah z roku 1870. V zámeckém příkopu je chován medvěd brtník. 
K zámku přiléhá francouzská zahrada s geometricky sestříhanými keři a přírodně-krajinářský park. 
 
Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách. 

Státní zámek Zákupy 
Borská 1 
471 23 Zákupy 
tel: (00420) 487 857 278 
zakupy@npu.cz  
www.zamek-zakupy.cz 

 6.4.-14.4.: so-ne: 10:00-15:00 
18.4.-22.4.: 10:00-15:00 
23.4.-30.4.: so-ne: 10:00-15:00 
1.5.-30.9.: út-ne: 9:00-16:00 
1.10.-27.10.: so-ne: 10:00-15:00 
 

dospělí: 120 Kč 
děti (6–15 let), stud.: 80 Kč 
senioři nad 65 let: 80 Kč 
rodina (2+max. 3 děti): 310 Kč 
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Sportovní klub 
Hodkovice nad Mohelkou 

 
 
 
 

www.skhodkovice.cz 
www.spvhodkovice.webnode.cz 

 

Oddíl SPV děkuje: 
MIA DANCE FESTIVAL – Mladá Boleslav, Říčany u Prahy, Praha Lucerna. V těchto městech jsem se 
byla podívat na soutěž, které se zúčastňují šikovné děti šikovných cvičitelek Šárky, Pavly, Anety. 
Cvičitelky se tréninkům věnují 3x týdně. Jejich činnost není jen o trénincích, ale také o administrativě 
spojené s přihláškami na závody, o informacích rodičům kdy, kde a v kolik. Ale také o tom, že jsou celý 
den na závodech, vymýšlejí sestavy, shání sponzory na dresy, které si i navrhují. Baví je to a dělají to 
opravdu s láskou. A za to jim patří velké poděkování. Poděkování patří i rodičům, kteří své děti na 
závody doprovázejí a v této činnosti je podporují. Dík také dětem, které to baví a které nás tak dobře 
reprezentují. V neposlední řadě děkujeme společnosti Contract management a.s. za poskytnutí 
sponzorského daru, díky kterému jsme mohli dětem pořídit krásné nové dresy šité na míru. 

 
 
Oddíl SPV za finance z DOTAČNÍHO FONDU města Hodkovice nad Mohelkou zakoupil dopadovou 
žíněnku, slzičku na nácvik akrobacie a sestavu pro nejmenší. Žíněnka byla poněkud větších rozměrů a 
tak děkuji sousedům, kteří ji převzali od přepravní služby a děkuji p. Petru Hanusovi a TS města 
Hodkovice za její přepravu do tělocvičny. Dík také správcům tělocvičny s její manipulací.  
 
Krásné a slunečné letní prázdniny za oddíl SPV přeje Lenka Vítová 
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Celý kolektiv RK Motýlek
přeje všem krásné léto

a těšíme se opět v září!!!
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Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech

Letošní rok je úzce spojen s územím Libe-
reckého kraje, protože právě zde se nacházejí 
tři zpřístupněná bývalá sídla rodu: Frýdlant, 
Grabštejn a Lemberk. Právě za účelem zvýšení 
povědomí o sounáležitosti těchto hradů a zámku 
nabízí NPÚ možnost uplatnit slevu na Grabštej-
ně či Lemberku po prokázání návštěvy (vstupen-
kou z roku 2019) jednoho ze zbylých tří objektů. 
Pro posílení turistické zajímavosti regionu byly 
vytvořeny clam-gallasovské sběratelské vstupen-
ky, dále turistické vizitky, známky a suvenýry 
– oplatky, hrnečky, lízátka a maskoti roku, tedy 
plyšový papoušek, který je k dostání na hradě 
Grabštejn, a potom zmenšená kopie hračky sed-
mi dcer Franze Clam-Gallase, „pana koblížka“ 
podle originálu z frýdlantského zámku. Vše výše 
uvedené lze zakoupit na hradě Grabštejn, zámku 
Lemberk a hradě a zámku Frýdlant. K připomí-
nání clam-gallasovských stop se připojily další 
státní a nestátní organizace, jako jsou Lesy České 
republiky, chrám Navštívení Panny Marie v Hej-
nicích s rodovou hrobkou, Šámalova chata a dal-
ší. Na projektu se velkou měrou podílí například 
také Liberecký kraj, statutární město Liberec, 
město Frýdlant. Ze zámků je to Sychrov, Krásný 
Dvůr, Libochovice, Opočno a Rokytnice v Orlic-
kých horách.

Letošní rok připravil Národní památkový ústav sezonní projekt Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa 
severních Čech. Tematický rok byl oficiálně zahájen v březnu 2019 jako pokračování tradičního cyklu 
Po stopách šlechtických rodů, kterým NPÚ každoročně přibližuje jednotlivé šlechtické rody a témata 
šlechtického života.

Díky téměř třiceti zapojeným subjektům 
celoročně probíhají zvláštní akce, ať již pro děti, 
dospělé či odborníky. Z nich je asi největší letošní 
Hradozámecká noc 31. 8., kde program začne již 
dopoledne na Lemberku, poté naváže frýdlantské 
odpoledne a v noci se den uzavře na Grabštej-
ně. Pro sportovněji založené jsou na dny 14. 7., 
28. 7. a 11. 8. připraveny cykloprohlídky po okolí 
zmiňovaných hradů a zámku. Pravidelně probí-
hají také přednášky v Krajské vědecké knihovně 
v Liberci. Vyvrcholením roku bude výstava Spra-
vedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové 
v Čechách, která bude probíhat 13. 12. 2019 – 
30. 3. 2020, kde se skrze předměty z rodových 
objektů návštěvník bude moct komplexně sezná-
mit s rodem. 

Úplný přehled o akcích roku Clam-Gallasů 
se lze dozvědět na stránkách Národního pa-
mátkového ústavu: https://www.npu.cz/cs/ups-
-sychrov/Tema-roku-2019, aktualizovaný přehled 
změn a vývoje potom na facebookové stránce 
„clamgallasove“ (https://www.facebook.com/cla-
mgallasove/).

Kdo byli Gallasové a Clam-Gallasové?
Rod Gallasů má svůj původ v italském Tri-

dentu. První z rodu do Čech přišel Matyáš Gallas, 
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který se za třicetileté války vypracoval na Vald-
štejnova generála a posléze dokázal umně využít 
pád svého vůdce po roce 1634, díky tomu polo-
žil základy rodové držby na Frýdlantu. Rod poté 
úspěšně pokračoval v budování své severočeské 
domény.  Z rodu vynikl zejména diplomat Jan 
Václav Gallas, který byl dokonce jmenován vice-
králem Neapole, kde také roku 1719 zemřel. Po 
polovině 18. století však rod po meči vymřel, pro-
to došlo při vypořádání dědictví ke spojení jmen 
Clamů a Gallasů. Již od dob generála Eduarda 
Clam-Gallase, který slavil vítězství pod maršálem 
Radeckým roku 1848, ovšem za prusko-rakouské 
války utrpěl vážné porážky, pojilo rod přátelství 
s Rohany, majiteli sousedních panství, která za-
hrnovala i Hodkovice nad Mohelkou. Sousedé 
Eduard a Camille Rohan se vzájemně navště-
vovali a nejinak tomu bylo i v další generaci za 
Eduardova syna Franze (zemřel 1930), který se 
věnoval hlavně hospodaření na svých statcích 
a výchově svých sedmi dcer. Po Franzově smrti 
se clam-gallasovské statky dělily mezi dcery (a je-
jich rodiny), ne však na dlouho, roku 1945 došlo 
ke konfiskaci podle Benešových dekretů.

Adam Rejha a www.npu.cz

VELKÁ LETNÍ 
SOUTĚŽ

od 8. do 14. července
POSLOUCHEJTE A VYHRAJTE I VY!

- poukazy na zájezdy dle vlastního výběru
- digitální přenosné DAB rádio

- poukázky na večeře
a další atraktivní ceny

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz

LetakA5-VELKÁSOUTĚŽ-LIBEREC.indd   1 12.6.2019   11:54:11

Mirko Černý
Cesta polní

Už nevím ani kolikrát jsem tou cestou šel 
a vnímal barvu šípků i obilních klasů 

co kol dokola zrály.
I hudbu léta slyšel jsem, když cvrčkové tam hráli 

ať ve slunci žáru i když se sešeří, 
na housličky něžné, v té soušce mateří.

A polní cestou šel jsem dál,
až u dvou lip kde křížek byl,

jsem zůstal stát a klobouk sňal.

Ó díky pane za ten svět,
že jsem a mohu přivonět

ke květům co tu kolem jsou.
A chorál včel tu pojednou,

v korunách stromů náhle ztich,
snad rušit mě, že byl by hřích?

Pak ale zazněl a snad víc
a já chtěl zvolat z plných plic,
to domov můj a předků kraj,

kde voní louky, voní stáj
a mléka pro děti je dost.

A pak jsem sobě pro radost,
větvičku malou utrhl s květy

a lipám požehnaným léty
i křížku sbohem dal.

Čas plynul dál a cesta už není,
ba ani křížek co tam stál,
ale já pro své potěšení,

ve snách po ní zas chodím dál,
pro mě je stále i když už není
a šťastný jsem, že jsem ji znal.

Doslov autora:
Autor velebí krajinu svých předků, kdy pole i  lou-
ky připomínaly pestrostí plodin a  květů malířovu 
paletu, dělenou vonícími mezemi a protkanou pol-
ními cestami, které nejen umožňovaly polní práce, 
ale i zkracovaly vzdálenosti mezi vesnicemi a jejich 
obyvateli.
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160 let Pardubicko – liberecké dráhy  
a její dopad na Hodkovice (dokončení)

Jak je uvedeno v knize o Pardubicko – liberec-
ké dráze, do Prahy se zatím muselo cestovat přes 
Pardubice, jak je patrné z mapky železničních tra-
tí v roce 1859. Přesto bylo toto cestování časově 
méně náročné a hlavně bylo levnější než dostav-
níkem. Jízdné dostavníkem do Prahy stálo tam 
a zpět 16 zlatých a cesta trvala 15 až 17 hodin, 
vlakem se tato cesta pořídila za polovinu; to je za 
8 zlatých a cesta trvala 13 hodin. Od roku 1865 se 
již do Prahy nemuselo přes Pardubice, ale z Tur-
nova se dalo cestovat Turnovsko – kralupskou 
dráhou. 

Pro provoz na trati byla důležitá i technika – 
parní lokomotivy a železniční vozy. Pro Pardubic-
ko – libereckou dráhu byly objednány lokomotivy 
u mnichovské firmy Maffei. Od této firmy bylo 
v letech 1857/1858 dodáno celkem 12 lokomotiv 

Otevření Pardubicko – liberecké dráhy ukázalo výhodu železnice při cestování z Liberce do Prahy.
Došlo ke zlepšení podmínek cestování pro veřejnost a také ke zlevnění jízdného.

s názvy a čísly. Jedna z lokomotiv vyrobených 
v roce 1858 nesla název "Liebenau" – 315 (Hod-
kovice). Lokomotivy byly však málo výkonné 
a v 80. letech 19. století byly postupně nahrazo-
vány jinými. Železniční vozy byly většinou v ná-
kladním provedení.

Osobních vozů bylo celkem 88 ve třech vozo-
vých třídách. Tyto vozy byly vyrobeny pražskou 
Ringho – fferovou továrnou s pěknou výbavou. 
Pro zvyšující se provoz začal počet vozů rychle 
růst, hlavně přibývalo nákladních vozů pro pře-
pravu uhlí. 

Ještě ke stanici Hodkovice. Po dokončení celé-
ho úseku bylo na této trati 22 železničních stanic. 
Železniční stanice Hodkovice nad Mohelkou (do 
r. 1920 Liebenau) leží na kilometru 137,6 a patří 
k původním stanicím třetí třídy. Samotná budo-
va až na novější přístavbu je postavena z míst-
ního červeného kamene porfýru a je v původní 
podobě. Stejně tak i budova vodárny, která patřila 
k nemnoha vodárnám původní tratě. Sloužila až 
do roku 1982. 

Hodkovické nádraží a okolní původní budovy 
mají šanci stát se kulturní památkou pro svoji je-
dinečnou podobu a zachovalost. 

Rád bych poděkoval panu Pavlovi Vurstovi za 
laskavé svolení k použití materiálů z jeho publi-
kací o Pardubicko-liberecké dráze a panu Jiřímu 
Komňackému za fotky hodkovického nádraží.

František Nejedlo, Spolek rodáků a přátel Hodkovic

Jízdenka Liberec – Rychnov
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Vodárna

Lokomotiva Maffei
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Informace z MŠ Sluníčko – květen, červen
 � Na konci května třídy myšiček a žabiček 
společně vypustily do přírody motýlky „Ba-
bočky Bodlákové“. Třída krtečků o týden 
později. Děkujeme všem rodičům, kteří se 
přišli podívat :-)

 � V pondělí 3. 6. 2019 se na školní zahradě 
uskutečnil „Den dětí“. Paní učitelky měly 
pro děti připravené soutěže, za jejich splně-
ní děti dostaly razítko a na konci čekala děti 
odměna :-)

 � V úterý 4. 6. 2019 se všechny třídy vydaly do 
liberecké zoologické zahrady. Kromě zvířá-
tek ve výběhu jsme stihli vidět také koupá-
ní slonů a krmení lachtanů. Návštěvu Zoo 
jsme si velice užili.

 � V pondělí 10. 6. 2019 se všechny třídy vy-
daly k místní škole, kde byl pro MŠ i ZŠ 
připraven „Policejní den“ Děti měly možnost 
nahlédnout do policejního auta, do sledova-
cího policejního vozu a také se posadit na 
policejní motorku. Policie měla pro děti při-
praven Preventivní program. Děti si návště-
vu velmi užily. Děkujeme paní Šrýtrové za 
uskutečnění této akce.

 � Ve čtvrtek 13. 6. jsme navštívili místní hod-
kovické kino, kde jsme shlédli film „Mrňous-
kové – údolí ztracených mravenců“

 � Děkujeme paní Burianové za možnost na-
vštívit místní knihovnu, návštěva byla pro 
děti hezké zpestření a plnění úkolů si děti 
velmi užily :-)

 � V úterý 18. 6. jsme měli možnost nahléd-
nout do hasičské zbrojnice zde v Hodkovi-
cích nad Mohelkou. Děti prolezly celé ha-
sičské auto a dozvěděly se nové informace. 
Návštěvu jsme si moc užili, děkujeme.

 � Celoškolkový výlet se uskutečnil 19. 6. 2019, 
prošli jsme si krásné údolí Dolánky u Turno-
va a náš cíl byl Dlaskův statek. Počasí nám 
přálo, a tak jsme se mohli vykoupat v dět-
ském brouzdališti.

Co nás čeká o prázdninách: 

 � 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.

 � Rádi bychom popřáli všem krásné 
prázdniny, hodně sluníčka a krásnou 
dovolenou a 2. září 2019 se těšíme na 
nový školní rok.
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MŠ Sluníčko obrazem – květen, červen
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