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Kulturní kalendář

Slovo 
redakční rady

Našim jubilantům blahopřejeme 
k jejich životnímu výročí 

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

Jubilanti
listopad 2012

Luboš Melichar
Agnesa Mrázová
Jarmila Hrdinová

Vážení čtenáři,
ráda bych Vás v tomto čísle upozornila na 
předběžný adventní program a připravo-
vanou vánoční soutěž. Věřím, že se zapo-
jíte a pochlubíte se svými výrobky.

S přáním příjemného listopadu
Naďa Burianová

Horolezecký oddíl 
a Městské kulturní středisko vás zvou 

na druhý ročník 

Filmového festivalu zimních sportů.

kdy:  23. – 24. 11. 2012

 y V pátek 23. 11. 2012 promítáme v našem nově otevřeném 
„letním zimním kině“ ve skalním údolí od 18 hodin.

 y V sobotu 24. 11. 2012 v městském kině od 14 hodin 
a od 18.30 hodin.

Program festivalu na www.hedvabnastezka.cz

Vstupné: 
dospělí 70 Kč, děti do 15 let 30 Kč, 

ZTP a důchodci zdarma, 
držitelé průkazky ČHS a Hudy partner 50 Kč

Občerstvení zajištěno, vstupenky jsou slosovatelné.
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Informace ze 17. zasedání rady města 3. 10. 2012

 −  RM bere na vědomí návrh nájemní smlouvy na bankomat ČSOB a požaduje její úpravu dle 
uzavřených dohod.

 − RM revokuje své původní ustanovení a stanovuje nájemné ve výši 100. - Kč/měsíc.

 −  RM souhlasí s návrhem smlouvy o poskytování závodní preventivní péče s MUDr. M. Malíkem 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 −  RM souhlasí s prodejem p. p. č. 558/1 o výměře 195 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, man-
želům P. a D. F., bytem Hodkovice n. M. a předává věc k rozhodnutí ZM.

 −  RM souhlasí s prodejem p. p. č. 558/2 o výměře 16 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, manže-
lům E. a M. D., bytem Hodkovice n. M. a předává věc k rozhodnutí ZM.

 −  RM nesouhlasí s prodejem p. p. č.331 o výměře 17.685 m2 v k. ú. Záskalí, panu L. D., bytem 
Liberec a předává věc k rozhodnutí ZM.

 −  RM souhlasí se záměrem spol. Compast K Company Corp. zastoupenou panem M. Krou-
pou vybudovat na uvedených pozemcích (3489, 3490, 3491, 3571, 3572, 3573 a 3574 v k. ú.  
Hodkovice n. M.) smíšenou plochu pro komerční účely.

 −  RM projednala OZV 3/2012 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností 
a předkládá věc k rozhodnutí ZM.

 −  RM projednala žádost manželů P. a R. B. bytem Hodkovice n. M. na opravu komína a ukládá 
řediteli TS Hodkovice zajistit revizní prohlídku komína.

 −  RM projednala žádost o poskytnutí finančního příspěvku na uspořádání večera Hodkovičtí 
ochotníci včera a dnes a možnosti vydat třinácté číslo Kulturního kalendáře s tématikou kultur-
ního a společenského života. Žádost podala paní PaedDr. Darina Martinovská. RM předává věc 
k vyjádření kulturní komisi.

 −  RM projednala žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Aeroklubu Hodkovice. RM 
nemá již v letošním roce prostředky na činnosti.

 −  RM schvaluje provedení mimořádné inventury v Kulturním domě v Hodkovicích n. M.

 −  RM otevřela nabídky na pronájem KD a seznámila se s nabídkami. Výběr nového provozovatele 
bude proveden při dalším jednání RM.

 −  RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti mateřské školy.

 −  RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti základní školy.

Úplné znění usnesení RM najdete na www.hodkovicenm.cz 
Zapsala Markéta Khauerová - místostarostka

Městský úřad informuje
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Městský úřad informuje

Informace z 18. zasedání rady města 17. 10. 2012

 −  RM souhlasí s odkoupením části p. p. č. 20 za cenu 70. -Kč/m2 od pana V. H., bytem Bílá a pově-
řuje starostu dalším jednáním o zjištění výměry plochy k odkoupení. 

 −  RM bere na vědomí informaci o jednání s panem Vejvodou ohledně vyklizení pozemku č. 3317

 −  RM souhlasí se směnou pozemků mezi Městem Hodkovice n. M. a ŘSD ČR, město by mělo za 
směnu obdržet částku 32.140. - Kč.

 −  RM souhlasí se zvýšením nájemného u domů č. p. 622, 623 a 624 na sídlišti Podlesí o 20 % 
s účinností od 1. 1. 2013.

 −  RM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 686 o výměře 131 m2 v k. ú. Hodkovice n. M. Žádost podali 
manželé E. a J. R., bytem Hodkovice n. M. a manželé Z.a J. T. bytem Hodkovice n. M. RM předává 
věc k rozhodnutí ZM.

 −  RM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 870, 871 a 875 v k. ú Hodkovice n. M. Žádost podali pan J. V. 
a paní I. Z., bytem Liberec. RM předává věc k rozhodnutí ZM.

 −  RM bere na vědomí odstoupení spol. REHAK TZB s. r. o. od smlouvy na realizaci rekonstrukce 
kotelny a souhlasí s postupem jednatele spol. TEPLO HODKOVICE spol. s r. o. oslovit společnost 
EKODRAM s. r. o., která se umístila ve výběrovém řízení na druhém místě a souhlasí s realizací 
zakázky.

 −  RM projednala informaci záměru nabídnout volné byty v domě č. p. 391 ul. Rychnovská žadate-
lům o městské byty. Bylo rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy s paní M. S., bytem Hodkovi-
ce n. M. na byt č. 12 na dobu 6 měsíců.

 −  RM schvaluje spolufinancování na projektu vytvoření ortofotomapy pro území ORP Liberec. 
Celkové náklady jsou 139.200. - Kč, náklady města Hodkovice n. M. 3.249,64 Kč.

 −  RM projednala nabídku spol. SOMARO CZ s. r. o. na zhotovení dopravního značení v Nádražní 
ul. RM požaduje doložit písemné nabídky dalších oslovených subjektů.

 −  RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 č. p. 670 ul. Podlesí pro paní M. K.

 −  RM bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby. Stav dluhů činí k 15. 10. 2012  
278.499,60 Kč. RM požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

 −  RM nesouhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti se spol. Vodafone a. s. 
a požaduje uzavřít novou smlouvu s výhodnějšími podmínkami pro město.

 −  RM souhlasí s uzavřením smlouvy s Římskokatolickou farností o převodu pozemku městského 
hřbitova včetně nemovitostí, které se na něm nacházejí  a předává věc k rozhodnutí ZM.

 −  RM souhlasí s výměnou oken v bytě č. 19, Podlesí 622. Okna budou vyměněna na vlastní nákla-
dy žadatelky paní D. K., které budou postupně umořeny z nájemného.

Úplné znění usnesení RM najdete na www.hodkovicenm.cz 
Zapsala Markéta Khauerová - místostarostka
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SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ 

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Drazí příznivci pečení,

Městské kulturní středisko a kulturní komise si pro vás připravily soutěž o nej-
chutnější vánoční cukroví. Máte tedy jedinečnou možnost představit veřejnosti 
osvědčené rodinné recepty nebo moderní trendy z  vaší kuchyně a  soutěžit tak 
o hezké ceny. Z došlých receptů se následně vytvoří jednoduchá kuchařka: Nej-
chutnější hodkovické cukroví, která bude v el. podobě ke stažení na webových 
stránkách města. 

Jak se do soutěže přihlásíte? Jednoduše zašlete své jméno, příjmení, tel. kontakt 
a recept na e-mail: nada.burianova@gmail.com. V případě, že nemáte e-mailo-
vou adresu, sepište čitelně všechny povinné údaje (jméno, počet druhů, kompletní 
recept vč. postupu) a přineste je na Městský úřad – kontaktní osoba J. Mizerová. 
Nejpozději do 10. prosince 2012. Jedna osoba může do soutěže přihlásit maximál-
ně 3 recepty. 

Průběh soutěže: Upečené cukroví, připravené k  přímé konzumaci přinesete 
15. prosince v čase od 9:00 do 10:00 do budovy radnice, kde bude prostor pro na-
aranžování vašich výrobků. Následně pak odborná porota vybere tři nejchutnější 
druhy. Po ukončení soutěže bude prostor otevřen návštěvníkům vánočních trhů, 
kteří budou moci Váš recept také ochutnat.

Těšíme se na vaši účast.



KINO – LISTOPAD 2012 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 2. listopadu v 19 hodin
OKRESNÍ PŘEBOR
Poslední zápas Pepíka Hnátka v české komedii nejen pro fotbalové fanouš-
ky. NENECHTE SI UJÍT! Délka 104 minut.  Vstupné 50 Kč. 

Pátek 9. listopadu v 19 hodin
MADAGASKAR 3
Zvířecí hrdinové mají třetí pokus dostat se do svých pelíšků v ZOO. PODA-
ŘÍ SE JIM TO?! Animovaná komedie USA v českém znění. Délka 95 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Pátek 16. listopadu v 19 hodin
DOBA LEDOVÁ 4 – ZEMě V POhyBu
Nová dobrodružství pravěkých zvířátek v animované komedii USA. České 
znění. ZÁBAVA PRO CELOU RODINU! Délka 94 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 23. listopadu v 19 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL 
Česká komedie Marie Poledňákové. Bývalí partneři vás dostihnou všude! 
UVIDÍTE. Délka 113 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 30. listopadu v 19 hodin
MuŽI V ČERNÉM
Známí agenti zachraňují budoucnost lidstva. Akční sci-fi komedie USA 
v českém znění. PŘIJĎTE ŽASNOUT! Délka 104 minut. Vstupné 50 Kč.

NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME

SNĚHURKA A LOVEC, TADY HLÍDÁM JÁ

Předprodej vstupenek vždy při představení před premiérou.  
Změna programu vyhrazena. 

Fotografie z filmu Líbáš jako ďábel. Zdroj: www.libasjakodabel.cz
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ZŠ T. G. Masaryka 
v Hodkovicích nad Mohelkou

organizuje v letošním školním roce

KURZ ANGLIČTINY 

pro dospělé
kurz je určen pro začátečníky

Přihlášky –  zájemci se mohou hlásit:

  na tel. čísle: 482 772 686,
  na e-mailové adrese:  banghova@zshodkovice.cz, 

zshodkovice@zshodkovice.cz

Kurzovné: 2 700 Kč na školní rok (60 vyučovacích hodin)

Policie Hodkovice nad Mohelkou 
Informace pro občany:

Nebuďte laxní a neteční ke svému okolí. V případě, že zjistíte podezřelé jednání, obrať-
te se na linku 158. K dispozici je pro vás také telefonní číslo přímo na obvodní oddělení: 
485 145 158 nebo mobilní telefon 725 073 311. Své poznatky, náměty či postřehy může-
te posílat i faxem na číslo:  485 145 170. 
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Základní škola T. G. Masaryka

Září
 y Školní fotbalová liga

Říjen
 y Lesní běh
 y Sběr kaštanů

Listopad
 y Bobřík informatik
 y Sběr papíru
 y Olympiáda AJ
 y Přírodovědný klokan

Prosinec
 y Vánoční koncert
 y Vánoční hra

Leden
 y Olympiáda M, D, ČJ, F, Z, PŘ, AJ, CH

Únor
 y Pythagoriáda (matematická soutěž)
 y Lyžařský výcvik

Březen
 y Klokan (matematická soutěž)
 y Recitační soutěž
 y Přírodopisná soutěž

Duben
 y Soutěž ve šplhu
 y Vybíjená

Květen
 y Den matek
 y Talentmánie
 y Luštíme v knihovně
 y Sběr papíru
 y Noční pochod

Červen
 y Konverzace v AJ (I. stupeň)

SBĚR PAPÍRU – LISTOPAD 2012 
 Pondělí 5. 11. 7.00 – 8.00

 Úterý 6. 11. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00

 Středa 7. 11. 7.00 – 8.00

 Čtvrtek 8. 11. 7.00 – 8.00 15.00 -  17.00

 Pátek 9. 11. 7.00 – 8.00

Papír bude vybírán za školou u školní jídelny.

Děkujeme za vaši podporu.

Plánované akce ve školním roce 2012/2013
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Pracovník novinové služby  

Vaším úkolem bude: 
 distribuce denního tisku – deníky VLP, Hosp. noviny, Ekonom, Respekt, 

Halo noviny, MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Blesk, Sport, Aha ! 
 distribuce reklamního a propagačního materiálu 
 jedná se o distribuci pěší nebo motorizovanou 

 

Váš profil: 
 bezúhonnost, spolehlivost, odpovědnost  
 řidičský průkaz skupiny B podmínkou u motorizovaného doručování 
 uvítáme ty, kteří již mají zkušenost s touto činností 
 vhodné také pro důchodce a studenty 

 

Nabízíme Vám: 
 pracovní poměr formou dohody o provedení práce nebo dohody  
 o pracovní činnosti malého rozsahu 
 práce v časných ranních hodinách od pondělí do soboty (od 05:00 hod.) 
 předpokládaný rozsah práce 1,50 – 3,00 hodiny denně   

 

Místo výkonu práce a kontakt: 
 pošta Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42, Jan Malý, tel.: 

482 729 015 
 
Nástup: 

 dohodou 
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Přijďte se bavit do 
Tipsport areny v Liberci!

PROGRAM AKCÍ
LISTOPAD 2012

Vstupenky v sí�  www.� cketpro.cz
Volejte zdarma 800 800 007

www.� psportarena.cz

20. 11. / 19.00 hod.OLYMPIC 50 LET
� MODRÁ PYRAMIDA TOUR
Nestárnoucí legenda české rockové scény vyráží na turné k 50letému
výročí za doprovodu Českého národního symfonického orchestru.

ČESKO � ŠVÉDSKO
Novou sezónu odstartuje česká hokejová reprezentace v liberecké
Tipsport areně zápasem v rámci série Euro Hockey Tour.

7. 11. / 18.00 hod.

NIGHT OF WARRIORS II
Po prvním úspěšném galavečeru bojových sportů se v Tipsport areně 
opět představí válečníci z klubů BFC Liberec a Iron Fighters.

17. 11. / 18.00 hod.

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC �
TIPSPORT EXTRALIGA 2012/13
V průběhu listopadu zavítají na domácí led Bílých Tygrů soupeři
z Plzně, Litvínova, Karlových Varů, Třince a Vítkovic.

2., 18., 23., 27. a 30. 11.

KAREL GOTT
� AGROFERT TOUR 2012
Nejúspěšnější český zpěvák se po dvou letech opět představí
v liberecké Tipsport areně, kde naposledy zpíval s Evou Urbanovou.

3. 11. / 19.00 hod.

Pl
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Výpůjční doba:
pondělí:  9 – 11, 12 – 17 hodin

středa:  9 – 11, 12 – 18 hodin

čtvrtek:  9 – 11, 12 – 15 hodin

tel.: 482 725 796

e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz 

Prodej vstupenek na koncert skupiny Spiritual Kvintet v knihovně je vždy ve 
výpůjční dny do 15. listopadu a od 19. listopadu bude prodej pokračovat na 
městském úřadu v podatelně.

Informace z městské knihovny  
Týden knihoven

 

Upozornění! 
Městská knihovna bude ve dnech 
od 20. listopadu do 9. prosince 
2012 zavřená z důvodu čerpání 
dovolené.

Hana Vaňková

Samoobsluha potravin a večerka  
na sídlišti Podlesí č. p. 561

Nabízí všem svým zákazníkům

– služby v nově otevřených a větších prostorách
– bohatý sortiment nabízeného zboží
– otevřeno je sedm dní v týdnu od 7 hod. do 20 hod.
– každý měsíc máme akci na vybrané druhy zboží a jejich slevy

Doufáme, že se stanete i Vy našimi pravidelnými zákazníky. 
Navštivte naši prodejnu! Rádi Vás přivítáme!

Thiep Tran Quoc, Pražská 45/1a, Liberec

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e



12 Kulturní kalendář

Kam za kulturou v regionu

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO 
KONÁNÍ

CHARAKTERISTIKA POŘADATEL

1. 11. 19.30 
hod.

Bratři Ebe-
nové

Velký sál 
Lidových 
sadů

Představí repertoár ze všech 
svých dosavadních alb, avšak 
zazní i písničky z připravova-
ného alba. 

Kulturní 
a společenské 
centrum Lido-
vé sady

1. 11. –  
4. 11.

celý den World Latino 
and belly 
dance ido fes-
tival Babylon 
2012

Centrum 
Babylon

Sportovně-kulturní akce 
celosvětového významu, 
která se již po čtvrté uskuteční 
v Centru Babylon.

Centrum Baby-
lon, Liberec

2. 11. 18 hod. Bílí Tygři vs. 
HC Škoda 
Plzeň

Tipsport are-
na Liberec

Hokejový zápas extraligy. 
Předprodej vstupenek zajišťuje 
TICKETPRO.

Sport park 
Liberec

2. 11. 20 hod. Škwor Velký sál 
Lidových 
sadů

Tour v Drsném kraji. Před-
prodej vstupenek zajišťuje 
Evstupenka. 

Kulturní 
a společenské 
centrum Lido-
vé sady

3. 11. 19 hod. Karel Gott – 
Turné 2012

Tipsport are-
na Liberec

Předprodej vstupenek zajišťuje 
TICKETPRO.

Sport park 
Liberec

3. 11. 19 hod. Taneční 
škola DAM: 
Zahrada

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

Celovečerní představení inspi-
rované obrazem H. Bosche. 

Taneční škola 
DaM, Jablonec 
nad Nisou

9. 11. 19 hod. Rudy Linka Clarion 
Grandhotel 
Zlatý Lev

Frontman jedné z nejlepších 
newyorských jazzových forma-
cí navštíví Liberec. 

Jazz club 
Liberec

13. 11. 18.30 
hod.

Bára 
Špotáková 
Happening 
Tři sestry 
a Wohnout: 
W3S Tour 
2012

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

Od 18:30 hodin autogramiáda 
Báry Špotákové, od 20 hodin 
koncert skupin Tři sestry 
a Wohnout. 

Statutární 
město Jablonec 
nad Nisou ve 
spolupráci 
s Eurocent-
rem. 

16. 11. 19 hod. Daniel Landa 
a Orchestr

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

Akustický koncert v rámci 
turné Dilema pyrotechnika. 
Předprodej vstupenek na 
pokladně Eurocentra a v síti 
Ticketportal.

2 Landa s.r.o.
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Uvedené akce jsou výběrem z dostupných informačních zdrojů.  
Více informací www.liberecky-kraj.cz a www.evstupenka.cz. Změna programu vyhrazena! 

Kam za kulturou v regionu

17. 11. 15 – 21 
hod.

Posvícení 
v modrém

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

29. ročník bluegrassového 
festivalu. Vystoupí: Modrotisk, 
Blanket, Candy Floss (SK), 
Grassroad, Handl a 4Band. 
Koná se v rámci projektu 
Jablonec 2012.

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

17. 11. Night of 
warriors

Tipsport are-
na Liberec

Petr Kareš, Radim Kušnirak, 
Lukáš Bley, Mareusz Duduc-
zmal. Předprodej vstupenek 
zajišťuje TICKETPRO.

Sport park 
Liberec

18. 11. 14 hod. Táboranka Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

Tradiční taneční odpoledne 
s dechovým orchestrem pro 
seniory. 

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

20. 11. 19 hod. Modrá py-
ramida tour 
– Olympic 
50 let

Tipsport are-
na Liberec

Předprodej vstupenek zajišťuje 
TICKETPRO.

Sport park 
Liberec

21. 11. 9 hod. Eliščiny 
pohádky

kino Junior Představení pro děti od 3 let. 
Hraje divadlo Já to jsem. 

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

23. 11. 20 hod. Krucipüsk Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

Koncert na turné k zbrusu 
novému albu. Host: L´Ru.

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

25. 11. 10.30 
hod.

Majda s Fran-
tiškem na 
cestách

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

Licenční pořad České televize 
pro děti. 

Pragokoncert 
Bohemia s.r.o.

26. 11. 19 hod. Tomáš Klus Dům Kultury, 
Liberec

Tomáš Klus a jeho cílová sku-
pina uvádějí česko-slovenské 
turné 2012 „Ani si nesedejte“. 
Předprodej vstupenek zajišťuje 
EVSTUPENKA. 

Agentura 
Tomáše Kluse

28. 11. 9 a  
v 10.30 
hod.

Kocour v bo-
tách

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

Představení Taneční školy 
DaM pro děti. 

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

30. 11. 20 hod. … a ještě tro-
chu swingu

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou

Orchestr Rudy Janovského 
hraje nejhezčí taneční melodie 
30. – 60. let minulého století. 

Eurocentrum 
Jablonec nad 
Nisou
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V LISTOPADU  PRO VÁS PŘIPRAVUJEME
7. 11. 2012 od 16:30  EFEKTIVITA VÝCHOVY
Beseda se zkušenou psycholožkou. Vstup: volný, herna pro děti otevřena.

27. 11. 2012 od 17:00  PEČENÍ PERNÍČKŮ
Tradiční předvánoční pečení. Vede: Věra Kolomazníková. Vstup: 30 Kč/rodina

28. 11. 2012 od 19:30  ÚPLŇKOVÁ MEDITACE
Meditací provází Mgr. Šárka Horychová. Vstupné 50 Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.cz

Od soboty 20. 10. 2012 bude z důvodu nemoci sběrný 
dvůr v Pelíkovické ulici otevřen pouze v sobotu  

od 9:00 do 13:00 hodin. 

Děkujeme za pochopení.

Sběrný dvůr Pelíkovická ulice 
dočasná změna provozní doby
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Restaurace Na Koupališti
Každý den vaříme obědy a večeře.

Listopad 2012:
 y  Pátek 9. listopadu 2012 od 19:30 hodin 

Skupina BLUEGRASS TRIO – vstup ZDARMA

 y 16., 17., 18. listopadu 2012 (pátek, sobota, neděle) 
SKOPOVÉ HODY

 y Sobota 24. listopadu 2012 od 20:00 hodin 
Rocková zábava – vstup ZDARMA

Na prosinec 2012 připravujeme:
 y  SILVESTR PŘED SILVESTREM – sobota 29. 12. 2012 

– hudební večer, restaurace, skupina BLUEGRASS TRIO 
– salónek, DISKOTÉKA

VSTUP ZDARMA, OMEZENÁ KAPACITA, VČASNÁ REZERVACE!

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

HAD a jeho nové pohádky

v  současné době připravujeme pro naše milé věrné hodkovické  diváky dvě 
nové pohádky. Doufáme, že se při nich pobavíte, protože navazují na pohádku 
O tom, jak líná s chytrou vyzrály nad lakomým... Jedna se jmenuje Třesky - 
plesky a druhá Kdo je na světě nejhloupější.

Těšíme se na vás při premiéře  v hodkovickém kině 9. prosince 2012 v 11.00 
a v 16.00 hod. 

D. M.
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V  roce 1949 se členové sokolské jednoty v  Hodkovicích rozhodli sloučit s  SK 
SPARTAK. V okolí Hodkovic měl Sokol silné kořeny a dál aktivně pracoval i po roce 
1948, např. v Č. Dubu. V Proseči byl snad jediný pozdrav, ten sokolský „NAZDAR“. 
Vlastně tomu tak je dosud.

Tělocvičná jednota Sokol v Hodkovicích

23. 2. 2001 se konala valná hromada. Od ob-
novení činnosti v roce 1991 uplynulo již 10 let. Byl 
zvolen nový výbor, starostka M. Polívková, hos-
podářka E. Th omasová, náčelnice Erbenová, kroni-
kářka Havlíková, zapisovatel Čermáková, revizoři 
účtů Fišarová a Linková, členové výboru J. Havlík 
a F. Pospíšil. Funkce jednatele zůstala neobsazená, 
sestra Malická se této funkce vzdala. Padl i návrh 
sloučení naší jednoty s Č. Dubem. 6. 3. v předvečer 

151. výročí narození T. G. M. byla k pomníku polo-
žena kytice, ale druhý den kytice karafi átů zmizela, 
zůstala po ní jen trikolora. 3. 4. se dohodlo, že si 
funkci jednatele ve výboru rozdělí a funkce tudíž 
nebude obsazena. 13. 5. se konal pochod Krajem 
Karoliny Světlé. 12 účastníků bylo z naší jednoty. 
26. 6. se za školou konal turnaj v malé kopané. 

Pokračování z minulého čísla

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

do fi rem, domů s pečovatelskou službou apod.

  Tuto službu zajišťujeme v současné době i pro dům s pečovatelskou služ-
bou a pro soukromé osoby v Hodkovicích nad Mohelkou.

  Obědy vaří Miloslav Marek a  Soňa Bílková, každý den se vaří polévka 
a zákazník má možnost výběru ze dvou hlavních jídel. 

  Cena oběda je 60 Kč a to včetně dovozu.
  Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

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

Miloslav Marek
M + P stravování

Smržov 64
463 43 Český Dub

Pokračování na straně 18

Pl
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Účast - Sokol Františkov, Sokol Hodkovice a žáci 
školy Hodkovice. Keramický putovní pohár daro-
vala pí. Polívková. Pohár získalo družstvo školy. 
27. 6. se konalo zakončení cvičebního roku pro 
42 dětí. 6. 9. byl na Sportovní galaschou Liberce 
pozván oddíl aerobiku a tanečního kroužku, vy-
stoupení mělo úspěch. 2. 8. 2001 zemřel po delší 
nemoci ve věku 76 let bratr Jiří Malický. 3. 10. ve 
věku 92 let zemřel bratr Václav Tauchman.

5. 4. 2002 se konala valná hromada. Do čela 
se opět postavil J. Havlík, ostatní funkce zůstávají 
beze změny. 11. 5. se konal XXIII. ročník pochodu 

„Krajem K. Světlé“, zúčastnilo se 18 členů. 23. 6. 
se konal Sokolský slet pod Ještědem. Cvičil pouze 
bratr Hubert Pluhař. 26. 6. bylo již tradiční zakon-
čení cvičebního roku ve Skalním údolí s táborá-
kem a opékáním buřtů. 18. 12. proběhla soutěž 
v aerobiku o pohár Nadace „Škola hrou“, která se 

konala v Liberci. V kategorii juniorek skončila 
druhá M. Erbanová a palmu vítězství si odnesla 
P. Kuchtová. Dívky získaly zlatý pohár za první 
místo mezi juniorkami. Dne 7. 6. zemřel dlouho-
letý člen Sokola J. Jágr ve věku 74 let a ve věku 
85 let zemřela sestra M. Růtová.

7. 3. 2003 v předvečer 153. výročí narození 
T. G. M. byla položena kytice květů k pomníku. 
25. 4. 2003 se konala valná hromada., byli zvo-
leni noví funkcionáři. Starostkou E. Thomasová, 
náčelnice M. Erbenová, zapisovatelka D. Linková, 
revizoři účtů Linková a Fišarová, pokladník 
J. Hozová, hospodářka J. Marušková, kronikářka 
J. Havlíková, čestný místostarosta J. Havlík, práce 
jednatele byla rozdělena mezi ostatní funkcionáře. 
10. 5. se pochodu „Krajem K. Světlé“ zúčastnilo 
5 členů. 21. 6. se slavnosti k 110. výročí založení 
Sokola Frýdštejn zúčastnili bratři Laurin, Havlík, 
Pluhař, sestry  Erbenová a Kočová. 26. 6. se ko-
nalo zakončení cvičebního roku v oploceném are-
álu starého lomu, který zapůjčil střelecký klub. 

Tělocvičná jednota Sokol v Hodkovicích 
pokračování ze strany 17

XII. všesokolský slet Praha 1994 – průvodem Prahou procházejí cvičenci z Hodkovic
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Zúčastnilo se 20 dětí a 10 dospělých. Bylo i tra-
diční opékání buřtů

Život se změnil, mladí mají existenční sta-
rosti, hledají práci. Je konzumní způsob života, 
mladí nemají zájem a ani se jim nechce se někde 
zapojit. Zakládající členové Sokola zestárli, větši-
nou překročili 70 let, vidí, že na sebe vzali těžký 
úkol, chtěli se sloučit se Sokolem v Č. Dubu, ale 
Sokolská župa v Liberci s tím nesouhlasila. 13. 9. 
a 28. 10. byla položena kytice u sochy T. G. M. na 
hodkovickém náměstí.

18. 2. 2004 se konala valná hromada za účasti 
23 členů. Jednota má nyní 38 členů a 40 dětí. Byl 
schválen a zvolen staronový výbor, podle nových 
stanov na 3 roky.  15. 5. se 14 členů zúčastnilo 
pochodu „Krajem K. Světlé“. 23. 6. se konalo v are-
álu střelnice zakončení cvičebního roku, soutěžilo 
se, bylo opékání buřtů. 25. 5. byl konán výlet 
do Prahy na výstavu „Příběh Pražského hradu“ 
a Loretu. 26. 8. se konal zájezd do Krkonoš, přes 
Turnov, Železný Brod, Tanvald, zubačkou přes 
Kořenov do Harrachova, lanovkou na Černou 
horu, pěšky přes Rýžoviště do Harrachova. 24. 9. 
byla prohlídka Grabštejna. Účast 2 členky. 2. 10. 

byl výlet na Sychrov, kde byl koncert „Pocta Edith 
Piaf“. 28. 10. 2004 byla položena kytice u pomníku 
T. G. M. a byla vysazena památeční lípa na auto-
busovém nádraží na počest vstupu ČR do EU (1. 
5. 2004) a 86. výročí vzniku republiky. Zúčastnili 
se i zástupci z Německa a Polska. Přítomno bylo 
cca 200 občanů. Pro děti organizuje nyní Sokol 
stolní tenis, florbal a všestrannost, jsou 2 oddíly 
aerobiku pro dívky, je aerobik pro ženy, volejbal 
a kondiční cvičení.

5. 4. 2005 se konala valná hromada. Sokol má 
145 členů, 38 cvičících a 40 dětí. Výbor Sokola zů-
stává beze změn. 19. 3. 2005 zemřel bratr Josef 
Havlík, bývalý starosta jednoty i města Hodkovic. 
Br. Havlík se výrazně zapsal do historie Sokola 
Hodkovic. 15. 3. se konal zájezd do botanické za-
hrady Liberec, účastnilo se 6 členů a 13. 4. byl vý-
let na Kost, údolí Plakánek, Sobotka, účast 6 žen. 
14. 5. byl tradiční pochod „Krajem K. Světlé“, od-
poledne byla návštěva Sychrova, kde bylo hudební 
vystoupení skládající se ze skladeb K. Hašlera.  
25. 5. byl zájezd do parku v Průhonicích, násle-

27. 5. 1996 na výstavě v Hořicích v Podkrkonoší u příležitosti 100. výročí narození sochaře 
Josefa Bílka (tvůrce pomníku T.G.M. na hodkovickém náměstí)

Pokračování na straně 20
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dovala procházka Prahou. 22. 6. bylo zakončení 
cvičebního roku na střelnici, účastnilo se 10 do-
spělých a 30 dětí. 24. 9. 2005 převzali Sokolové 
štafetový sletový kolík v Sedlejovicích, odtud jeli 
na kolech, bratr Hubert Pluhař nezvádl řízení 
a spadl z kola tak nešťastně, že si poranil páteř. Po 
čtyřech měsících léčení se vyléčil. 11. 10. se konal 
zájezd do Jičína.

10. 1. 2006 se konal zájezd do Turnova na vý-
stavu „Vánoce v předminulém století“, byla i ná-
vštěva Muzea Českého ráje. 7. 3. se konala valná 
hromada župy v Turnově, delegátem byla sestra 
J. Malická. 23. 3. se konala v Hodkovicích valná 
hromada, účast 22 členů. Zprávu o činnosti před-
nesla náčelnice sestra Erbenová, pokladní zprávu 
sestra Hozová, plán činnosti sestra Thomasová. 31. 
3. se zúčastnilo 8 cvičenek aerobiku soustředění 

v Plavech, pořadatelem byla asociace aerobiku pod 
heslem „Cvičíme s radostí“. Každá účastnice zapla-
tila 1900 Kč. 13. 5. se pochodu „Krajem K. Světlé“ 
zúčastnili florbalisté. 30. 4. byla soutěž v aerobiku 
v Hradci Králové, naši získali 2. místo. 14. 5. byla 
soutěž aerobiku v Kutné Hoře, z 11 družstev naše 
žákyně na 3. místě. 6.7 2006 se konal Všesokolský 
sjezd v Praze, Hodkovičtí se připojili k jednotě 
Růžodol pouze jako diváci. 27. 6. se konalo za-
končení cvičebního roku s táborákem a opékáním 
buřtů, účast 28 dětí a 8 dospělých. Místo cvičení 
v tělocvičně se každý čtvrtek konají společné 
vycházky do okolí Hodkovic. Plán vycházek při-
pravila sestra D. Linková, vycházky jsou úměrné 
schopnostem členů a finančně jsou nenáročné. 
13. až 15. 10. se konal nácvik cvičitelů v Č. Dubu, 
zúčastnili se E. Dlouhá, P. Drotoš, V. Drotošová 
a M. Šarbort. Členky pečují o hrob br. J. Kaprase, 
bývalého náčelníka, který stál u zrodu Sokola 

Červen 1999  –  Slet pod Ještědem u příležitosti 100. výročí založení Ještědské župy.  
Bylo zde cca 3400 cvičenců.

Tělocvičná jednota Sokol v Hodkovicích 
pokračování ze strany 19
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v Hodkovicích. 23. 6. 2006 zemřela ve věku 86 let 
Marie Laurinová

Dále cituji poslední řádky kronikářky Sokola:

„Končí se rok 2006 a my, stávající výbor Sokola, 
předáváme funkce mladým, protože od roku 1991, kdy 
byl Sokol v našem městě obnoven, uplynulo již hodně 
vody. Patnáct let v životě člověka je poměrně dlouhá 
doba, zestárli jsme a někteří činovníci dokonce odešli 
do nenávratna. Jiní jsou nemocní nebo unavení. Život 
v  naší svobodné demokratické vlasti se od základu 
změnil a musíme přiznat, že ne ve všem k našemu 
uspokojení. Někteří lidé v  touze po bohatství se ne-
štítí podvodu a zločinu. Všude je zboží, o kterém se 
nám dříve ani nesnilo a  obří supermarkety se před-
hánějí v nabídkách. Téměř každá rodina vlastní auto, 

téměř každé dítě má kolo a mobil, doma jsou počítače 
a spojení se světem přes internet. Bohužel honba po 
všech vymoženostech a  penězích je nadřazena nad 
skutečnými hodnotami lidského života, kterými jsou 
poctivost, pracovitost a  pravé nezištné přátelství. 
Nevím, kdo tuto kroniku převezme, ale věřím, že bude 
v zápisech pokračovat, aby po létech nebylo pochyb, že 
náš Sokol stále žije. Přeji našemu Sokolu upřímné 
Nazdar! 

Jarmila Havlíková, kronikářka od roku 1991“

Tady kronika končí, nikdo v psaní nepokračuje. 

S použitím kroniky Sokola sepsal
Ing. Václav Zajíček

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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Hlášení městského rozhlasu  
aneb co se také hlásilo před pětapadesáti léty

Když se z městského rozhlasu ozve hudba, předznamenává to hlášení 
k aktuálním událostem nebo třeba upozornění na události, které se sta-
nou v blízké době. Několik hlášení, která bylo možno slyšet z městského 
rozhlasu v Hodkovicích před 55 lety, je rozděleno do několika témat.

Výzvy, upozornění, varování…
Pro styk se stranami má MNV určeny 

úřední hodiny, které však většina občanů 
nedodržuje. Upozorňujeme proto, že úřední 
dny pro strany jsou v úterý od 7 do 12 hodi-
ny a od 13 do 17 hodiny, ve čtvrtek jsou úřed-
ní hodiny stejné jako v úterý, v sobotu jsou 
úřední hodiny od 7 do 12 hodin. Ostatní dny 
jsou určeny pro zpracovávání veškeré úřed-
ní agendy. Žádáme proto občany, aby přichá-
zeli na MNV pouze v úřední dny. Je nutné, 
aby občané využívali k návštěvě MNV těch 
dnů, kdy jsou prodloužené úřední hodiny, tj. 
v úterý a ve čtvrtek do 17 hodiny.

*****
Je trapné, že musíme v našich relacích 

stále připomínat některým našim občanům, 
že nemají na ulicích a náměstí odhazovat 
papíry a jiné odpadky. Členové národního 
výboru a většina občanů se stará o to, aby 
naše město bylo hezké a čisté, někteří však 
zase nevědí, jak se mají na ulicích chovat. 
Před několika léty byly velkým nákladem 
pořízeny odpadkové koše. Jsou však někteří, 
kteří tyto koše vůbec nevidí a odpadky hází 
tam, kam je napadne. Doufáme, že tato při-
pomínka bude stačit a že MNV nebude mu-
set sáhnout k pokutování všech těch nepo-
řádných, kteří dělají našemu městu ostudu.

*****
Při kontrole daňových záznamů bylo 

zjištěno, že mnoho našich občanů nesplni-
lo ještě svoji daňovou povinnost. Jedná se 
hlavně o daň domovní a daň zemědělskou. 
Domovní daň měla být zaplacena již 15. 
května a na daň zemědělskou měla být spla-
cena první splátka koncem března. Do konce 

července má býti daň zemědělská zaplacena 
z 50%. Upozorňuje ty, kteří dluží ještě daně, 
aby je ihned zaplatili, jelikož budou nuceni 
zaplatit z dlužných daní též penále.

*****
Již nedávno jsme ohlásili, že v obvodu 

našeho města byla podle rozhodnutí rady 
ONV vyhlášena kontumace psů. Podle kon-
tumačních předpisů je zakázáno jakékoliv 
volné pobíhání psů bez náhubku. Pouze 
psi vedení na řemínku nemusí mít náhu-
bek. Dále upozorňujeme, že všichni toulaví 
psi, kteří pobíhají volně po lesích a v polích, 
budou odstřeleni. Všichni držitelé psů, kteří 
nebudou dbát kontumačních předpisů, bu-
dou potrestáni peněžitou pokutou.

*****
Bylo zjištěno, že někteří naši občané 

vybírají vejce bažantů a koroptví a chytají 
mladou lovnou zvěř, jako mladé zajíce a ko-
roptve, které si odnášejí domů, kde pravidel-
ně hynou. Občané též odnášejí domů mladá 
srnčata, o nichž se domnívají, že jsou mat-
kou opuštěna. MNV upozorňuje, že takovéto 
jednání je podle platných předpisů zakázáno. 
Najde-li někdo pernatou nebo srnčí zvěř, je 
povinné to oznámit některému členu mysli-
vecké společnosti, který zařídí potřebné. Bu-
de-li někdo přistižen, že odnáší domů zvěř, 
bude na pachatele učiněno trestní oznámení.

*****
Upozorňujeme řidiče motorových vozi-

del, kteří dosud nemají nový řidičský prů-
kaz, aby se ihned přihlásili na MNV. Lhůta 
pro výměnu řidičských průkazů končí totiž 
koncem listopadu. Pro řidiče, kteří se do této 
lhůty přihlásí, bude v Hodkovicích uspořá-
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dán doškolovací kurs. Po tomto termínu bu-
dou staré průkazy prohlášeny za neplatné 
a každý, kdo bude chtít řídit motorové vozi-
dlo, bude muset absolvovat autoškolu.

*****
Již několikrát jsme v našich vysíláních 

upozorňovali cyklisty, že jsou podle nové vy-
hlášky o silničním provozu povinni svá kola 
při jejich opuštění uzamknout. Jelikož si již 
mohl každý cyklista ke svému kolu opatřit 
zámek, neboť jsou v dostatečném množství 
na skladě v prodejně Jednoty, upozorňuje-
me, že tento předpis bude orgánem Veřejné 
bezpečnosti kontrolován a každý přestupek 
bude pokutován.

*****
Upozorňujeme majitele a správce domů, 

aby dbali na řádné sypání chodníků před 
svými domy, neboť jsou zodpovědni za to, 
aby se na náledí nestala nehoda a nedošlo ke 
zranění osob uklouznutím.

*****
Bolestí našeho města je stále nedostavě-

né koupaliště. V minulých dnech jsme po-
znali, jak postrádáme místo, kde bychom se 
mohli vykoupat a osvěžit se v horku. Útoči-
štěm mládeže je v letních měsících Mohelka, 
která jim poskytuje možnost alespoň v men-
ší míře využít vody ke koupání. Přeci však 
se u nás ještě najdou lidé, kteří i tuto radost 
naší mládeži znemožňují tím, že házejí do 
Mohelky všechny možné odpadky; rozbitý-
mi lahvemi počínaje a vnitřnostmi ze za-
bitých králíků konče. Pro takovéto jednání 
je těžko nalézt slova. Upozorňujeme proto 
všechny, kteří myslí, že tok Mohelky je sme-
tištěm, že jak orgány Veřejné bezpečnosti, 
tak i hygienické služby budou stále sledovat 
dění okolo Mohelky. Ten, kdo bude přistižen, 
že odhazuje odpadky do potoka, bude praný-

řován a mimo to bude na něj podáno trestní 
oznámení.

Požárníci
V neděli 7. července se koná na fotbalo-

vém hřišti v Hodkovicích celookresní soutěž 
požárních sborů libereckého okresu. Místní 
jednotě požární ochrany v Hodkovicích bylo 
svěřeno pořádání této soutěže za obětavou 
práci, kterou naši požárníci konají. Naše 
požární družstvo se zúčastní této soutěže 
jako vítěz soutěže okrskové, která se konala 
před měsícem na Proseči. Zítřejší den bude 
zahájen ráno v 7 hodin budíčkem dechové 
hudby, po něm následuje na hřišti nástup 
družstev, defilé a jednotlivé discipliny. Druž-
stva budou soutěžit ve štafetě a v požárním 
útoku. Všechna družstva se již doma podro-
bila zkouškám teoretickým a my jsme rádi, 
že můžeme na naše požárníky prozradit, 
že v teoretické části soutěže získali plných 
100% bodů. Je to tedy dobrý začátek a my vě-
říme, že i v ostatních disciplinách si povedou 
dobře, zvláště když je jistě všichni občané 
našeho města přijdou povzbudit.

*****
Včera jsme v našem vysílání hovořili 

o hodkovických požárnících, kteří po vypětí 
při hašení požáru zvítězili v okresní soutě-
ži. Členové požárního sboru neměli však ani 
včera klid. Byli voláni k zásahu do Hrádku 
nad Nisou k boji s lesním požárem. Je oprav-
du těžké ocenit jejich obětavost. Vidíme, že 
v hodkovických požárnících máme dobrou 
stráž našeho majetku a jsme jim za jejich 
práci vděčni.

(pokračování příště)
František Nejedlo
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