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Mìsto obèanùm... 

Chcete snížit náklady na domácnost? Mìsto Hodkovice nad Mohelkou pro Vás zajistilo pøíležitost snížit náklady 
domácností na elektrickou energii a zemní plyn. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky. 

Snižme spoleènì náklady 
na energie pro naše domácnosti. 
Jen pár krokù k úsporám… 

1. krok: Na kontaktním místì podepíšete smlouvu s eCENTRE a pøedáte potøebné podklady. 
2. krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech domácností … 
3. krok: a sdruží poptávku do e-Aukèní sínì. 
4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelù a vyzve je k úèasti v e-Aukci. 
5. krok: V internetové Aukèní síni jsou porovnány nabídky dodavatelù, tím je zajištìna férová soutìž. 
6. krok: Poskytovatel služby porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce. 
7. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi 

Vámi a vítìzným dodavatelem. Máte tak zajištìn 100% administrativní servis. 

Orientaèní èasový harmonogram: 

do 28. 6. 2013 odevzdávejte, prosím, své podklady. 
do 30. 6. 2013 bude definitivnì uzavøeno 1. kolo sbìru dat podkladù od domácností mìsta Hodkovice nad 

Mohelkou

Koncem èervence se uskuteèní e-Aukce na dodavatele elektrické energie a zemního plynu. 
od 15. 8. 2013 budou na kontaktním místì pro obèany pøipraveny k podpisu smlouvy s vítìzným dodavatelem 

eCENTRE pak postupnì pøedá podepsané smlouvy vítìznému dodavateli, který na základì 
zplnomocnìní od obèanù (souèást smlouvy s vítìzným dodavatelem) zajistí výpovìï u stávajícího  dodavatele.
Vítìzný dodavatel poté zahajuje dodávku elektøiny / zemního plynu. 

Poskytovatel služby 
(Organizátor e-Aukce) 

Provoz kontaktního místa
kanceláø místostarostky v pøízemí 
Mìstského úøadu 
Pátek 31. 5. 2013 od 13.00 do 17.00 hod 
a pak každý èervnový pátek: 
7. 6., 14. 6., 21. 6. a 28. 6. 2013
od 13.00 do 17.00 hod 

V pøípadì jakýchkoliv dotazù, prosím, 
kontaktujte níže uvedenou kontaktní 
osobu. 

Kontaktní osoba eCentre

Jana Ambrožová, tel: 732 949 210
e-mail: jana.ambrozova@ecentre.cz 

Mìstský úøad Hodkovice nad Mohelkou, námìstí T.G.Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, Tel: +420 485 145 353, www.hodkovicenm.cz 

Mìstský úøad Hodkovice nad Mohelkou, námìstí T.G.Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, Tel: +420 485 145 353, www.hodkovicenm.cz 

Podklady potøebné pro zaøazení do e-Aukce 

�   Kopie smlouvy vèetnì pøípadných dodatkù a všeobecných obchodních podmínek (Elektøina / Zemní plyn) 
�   Kopie roèního vyúètování (Elektøina / Zemní plyn) 
�   Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem 

Pozn.: Smlouva je standardizovaný formuláø spoleènosti eCENTRE. V pøípadì zájmu soutìžit i další komodity uvedené ve 
smlouvì (PHM, telekomunikace), mùžete i tyto zaškrtnout. Zaškrtnutí pøíslušných polí u ostatních komodit Vás nyní k nièemu 
nezavazuje. V pøípadì vyhlášení e-Aukce na tyto komodity Vás spoleènost eCENTRE mùže vyzvat k pøedání podkladù. 

Informaèní dny pro obèany

Dne 22. 5. 2013 v 19:00 hod probìhne informaèní setkání pro obèany 
v sále  Kulturního domu v 1. patøe 

Zpùsob pøedání podkladù 

�   osobnì na kontaktním místì  (kopie dokumentu v tištìné podobì) 

Termíny pro zaøazení do e-Aukce 

Žádáme obèany, kteøí se chtìjí do e-Aukce zapojit, aby své podklady pøedali nejpozdìji do 30. 6. 2013. Poté bude 
probíhat kontrola podkladù a eCENTRE bude vyzývat obèany k pøípadnému doplnìní potøebných dat tak, aby jejich 
domácnost mohla být do e-Aukce zaøazena. 

Termín e-Aukce je stanoven na konec èervence. O pøesném termínu e-Aukce budou obèané mìsta informováni 
na webových stránkách mìsta Hodkovice nad Mohelkou, v Infocentru a na webových stránkách www.ecentre.cz. 
Termín uzavøení sbìru dat do první e-Aukce je 30. 6. 2013. 

Poskytovatel služby 
(Organizátor e-Aukce) 

Provoz kontaktního místa
kanceláø místostarostky v pøízemí 
Mìstského úøadu 

V pøípadì jakýchkoliv dotazù, prosím, 
kontaktujte níže uvedenou kontaktní 
osobu. 

Kontaktní osoba eCentre

Jana Ambrožová, tel: 732 949 210
e-mail: jana.ambrozova@ecentre.cz 

Pátek 31. 5. 2013 od 13.00 do 17.00 hod 
a pak každý èervnový pátek: 
7. 6., 14. 6., 21. 6. a 28. 6. 2013
od 13.00 do 17.00 hod 

Mìsto obèanùm... 

Chcete snížit náklady na domácnost? Mìsto Hodkovice nad Mohelkou pro Vás zajistilo pøíležitost snížit náklady 
domácností na elektrickou energii a zemní plyn. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky. 
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 Slovo  
redakční rady

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Jubilanti
červen 2013

František Hoffmann

Vladimír Pešek

Marie Polívková

Vážení čtenáři,
pomalu se nám blíží léto, čas výletů, dovo-
lených a odpočinku. Rádi bychom Vám tedy 
v letním dvojčísle přinesli dostatek inspirace 
i šikovných rad. Oceníme veškeré Vaše připo-
mínky či nápady, co byste si chtěli v letním 
dvojčísle přečíst. Případní zájemci mohou své 
nápady zaslat na email redakce@hodkovice-
nm.cz nebo osobně přinést na podatelnu měst-
ského úřadu a to do 20.6.2013.

Na závěr bych chtěla za kolektiv redakční 
rady popřát dětem vše nejlepší k jejich svátku 
a školákům  úspěšné ukončení školního roku.

Pohodový měsíc červen přeje
Naďa Burianová.

Zájezd do divadla
Městské kulturní středisko pořádá

v neděli 16. června 2013 zájezd do divadla v Jablonci nad Nisou 

na představení Divadla Palace Praha 

Jo, není to jednoduché. 

V hlavních rolích francouzské kon-
verzační komedie se představí  

Jiří Langmajer a Adéla Gondíková. 

Autobus odjíždí z náměstí v Hodkovi-
cích nad Mohelkou v 18.00 hodin. 

Prodej vstupenek je v městské knihovně 
– telefon 605 854 107 nebo 482 725 796.
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Městský úřad informuje

Informace z 9. zasedání rady města 2. 5. 2013
- Rada města projednala zápis ze schůze Grantové komise, a schvaluje doporučení Gran-

tové komise k přidělení prostředků z Grantového fondu města, dle uveřejněné tabulky. 
- Rada města schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-

mene číslo 1004C13/41, předmětem smlouvy je umístění stavby KČOV v Jílovém. Jednorá-
zová fi nanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 60,- Kč za 
běžný metr (rozsah činí 107 m délky) a bude uhrazena před podpisem smlouvy o zřízení 
věcného břemene.

- Rada města schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do NN číslo 13 SOBS01 4120903680, před-
mětem smlouvy je umístění nového přípojného místa na nám. T.G. Masaryka. Město je 
povinno zaplatit ČEZ Distribuce a.s. za PDS částku ve výši 20.000,- Kč jako podíl na jeho 
oprávněných nákladech.

- Rada města projednala žádost o povolení závodu na horských kolech pod názvem „Mara-
tón okolo Liberce“, který bude pořádat dne 8. 05. 2013 cyklistický oddíl  SpinFit Liberec. 
Rada města na základě poskytnutých informací souhlasí s pořádáním tohoto závodu.

- Rada města projednala informaci o práci Základní školy T. G. Masaryka v Hodkovicích 
nad Mohelkou za období listopad 2012 až duben 2013. Rada města při této příležitosti 
schvaluje výplatu odměny ředitelce základní školy paní Mgr. Daně Kolomazníkové za 
dobré vedení základní školy v tomto období. 

- Rada města projednala a bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby 
spojené s užíváním městských bytů ke dni 18. 04. 2013. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 
265.940,50 Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

- Rada města projednala návrh samostatného referenta sociálních věcí MěÚ na obsazení 
bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 11 paní J. L., 
bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města souhlasí s náhradníky na přidělení tohoto 
bytu, a to s panem Z. V., bytem Hodkovice nad Mohelkou, paní V. K., bytem Liberec a paní 
Z. T., bytem Jílové. O přidělení bytu konkrétní osobě rozhodne vedoucí DPS podle aktuální 
situace.

- Rada města bere na vědomí výpověď paní Ireny Líbalové z funkce opatrovníka klientů 
DCA, kterou vykonává na základě uzavřené Dohody o pracovní činnosti, a to k 30. 06. 
2013. Rada města pověřuje starostu města jednáním s vedením DCA v Hodkovicích nad 
Mohelkou o vzniklé situaci a důvodu výpovědi.

Informace z 10. zasedání rady města 13. 5. 2013
- Rada města bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy T. G. Masaryka v Hodkovi-

cích nad Mohelkou o volbě nové školské rady ZŠ. Školská rada bude v následujícím období 
pracovat ve složení Pavel Arlt, Mgr. Jaroslav Fiala a Vítězslav Král.

- Rada města souhlasí s vyhlášením ředitelského volna v Základní škole T. G. Masaryka 
v Hodkovicích nad Mohelkou v době od 9. 05. 2013 do 10. 05. 2013. Ředitelské volno je 
vypsáno z technických důvodů.
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- Rada města projednala a schvaluje termín, čas a místo pro podání žádostí o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v Hodkovicích nad Mohelkou pro školní 
rok 2013/2014 na 17. 06. 2013 v době od 10,00 hod. do 16,00 hod. v kanceláři ředitelky 
mateřské školy.

- Rada města projednala návrh směrnice Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou ke 
stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole včetně podmínek 
splatnosti úplat s platností od 1. 09. 2013 do 31. 08. 2014 a pověřuje starostu města pro-
jednáním výše úplat s ředitelkou mateřské školy.

- Rada města schvaluje návrh na uzavření Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou 
v době letních prázdnin, a to v době od 8. 07. 2013 do 9. 08. 2013. Návrh podala ředitelka 
mateřské školy. S tímto uzavřením mateřské školy byli již rodiče seznámeni.

- Rada města bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu 
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v ul. Podlesí č. p. 622 u paní 
S. K. (+ 1 osoba).

- Rada města bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu města za období leden až duben 
2013. Celkové příjmy města jsou ve výši 10.820,6 tis. Kč (43%) a celkové výdaje jsou ve 
výši 12.077 tis. Kč (29%). Financování je ve výši 1.813 tis Kč (26%).

- Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na MAS Podještědí v 10. výzvě k předklá-
dání projektů, akce Bezpečné hry „Za školou“. Pověřenou osobou k podání této žádosti je 
místostarostka města.

Úplné znění usnesení rady města najdete na www.hodkovicenm.cz, 
Zapsala Markéta Khauerová - místostarostka

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 

Zasedání zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou se uskuteční 

ve středu 26. 6. 2013 od 18 hodin v sále, v 1. patře kulturního domu.

Veřejný rozhlas bezdrátově
Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 23. 5. 2013 proběhlo přepojení veřejného rozhlasu na 
bezdrátový systém. Pokud budete mít nějaké připomínky k jeho fungování, sdělte je 
prosím na podatelnu MěÚ, včetně čísla hlásiče. Všechny Vaše podněty budou předá-
ny instalační firmě, které provede požadované úpravy.

Markéta Khauerová – místostarostka
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Informace z městské knihovny
 

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

Kontakt:
telefon: 482 725 796, 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web:  www.knihovnahodkovice.webk.cz

Sbírka pro Aličku z Hodkovic
Tímto bychom Vás chtěli oslovit a požádat 
o laskavost. Uspořádali jsme pro naší dceru Aličku 
„sbírku víček“. Alička trpí Dětskou mozkovou 
obrnou a její léčba je velmi nákladná. Výtěžek 
z této sbírky bude použit na úhradu pravidelného 
letního hiporehabilitačního (léčba jízdou na 
koni) pobytu Caballinus ve Strážném u Vrchlabí 
a nebo na ambulantní hiporehabilitační léčbu 
v OS Svítání Liberec. 

Co sbíráme:
 ɖ plastová víčka od PET lahví (limo, minerálky, mléko)
 ɖ víčka od aviváží a tekutých pracích prostředků 
 ɖ víčka z obalů instantní kávy (bez papírového vnitřku)

Sběrná místa: 
Základní škola – družina, Mateřská škola, RK  Motýlek, o.s.,  
Potraviny na náměstí – Jarmila Košková

Za celou rodinu všem zúčastněným moc děkujeme!

Omluva – oprava informace uvedené v minulém čísle 
V květnovém kalendáři byl chybně uveden kontakt do sportovního areálu na pana Pavla 

Langa. Správný kontakt je 606 428 836. Děkujeme za pochopení.
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Základní škola Hodkovice nad Mohelkou

Žáci naší ZŠ se zúčastnili

Talentmánie 2013
Letošního ročníku Talentmánie se zúčastnili žáci v  16 vystoupeních (zpěv, 
hra na klavír, flétnu, kytaru, aerobic, tanec, recitace, scénky). Všem divákům 
připravili i letos příjemné odpoledne. Přední místa obsadili: 

1. Pluhařová Tereza – aerobic

2. Domácí Nikola, Vondráková Anna – zpěv, kytara, flétna

3. Smahová Petra, Farská Karolína – aerobic

4. Absolon Daniel – recitace

5. Fialová Tereza, Fiala Matyáš – zpěv, klavír

Všem účinkujícím děkujeme a těšíme se na jejich vystoupení i vystoupení dal-
ších žáků v příštím ročníku Talentmánie. 

O zlatý štětec 2013
I letos jsme se zúčastnili výtvarné soutěže O zlatý štětec na Základní škole 
Sokolovská v Liberci. Soutěže se zúčastnilo na 300 žáků z libereckých škol.
Přední místa obsadili i žáci naší školy:

Kategorie prvních tříd Klára Langová 1.A  1. místo

Kategorie třetích tříd Karolína Kopecká 3.A 4. místo

Kategorie pátých tříd Emil Kněbort 5.A 2. místo

Kategorie šestých tříd Aneta Březinová 6.A 4. místo

 Nikola Mařanová 6.A 5. místo 

Kategorie osmých tříd Klára Panušková 8.A 3. místo

Vlastík 2013
Stejně jako vloni jsme se zúčastnili vlastivědné soutěže Vlastík na ZŠ v Ta-
tobitech. Ve znalostech o historii naší vlasti nás reprezentovali: Iva Pluhařová 
2.B, Agáta Hušková 3.A, Vítězslav Musil 4.A, Jan Musil 5.B. Žáci si připravili re-
portáž ze zámku Sychrov , s ostatními týmy se zúčastnili putování po hradech 
a zámcích v Českém ráji, prošli protokoly s vlastivědnými testy a užili si radosti 
ze soutěžení a nocování ve škole.
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Tři kroky pro město Hodkovice
Novinky z průběhu projektu 3K

Minulý měsíc jste byli vyzváni k jedinečné příležitosti v rámci dostupnosti informací dostávat 
aktuální zprávy (SMS) o dění ve městě, o tom co hlásil městský rozhlas, když jsme nebyli 
doma a neměli možnost ho slyšet, přímo na náš mobilní telefon. Zároveň byla a je možnost po 
zaslání emailové adresy, přijímat aktuální informace na počítače u vás doma. V současnosti je 
již znám termín možnosti těchto služeb a byl stanoven dokončením rekonstrukce městského 
bezdrátového rozhlasu k datu 1. 7. 2013. Proto opakovaně žádáme zájemce o tuto službu, nevá-
hejte a jakýmkoli způsobem dopravte na hodkovický městský úřad k paní Líbalové nebo paní 
Mizerové své číslo mobilního telefonu nebo emailovou adresu, kam chcete tyto zprávy posílat. 
Jakýmkoli způsobem se rozumí osobně, emailem nebo písemně. 

Na vaši odezvu se těší 
Petr Hanus a celý projektový tým 

Výsledky dotazníkového šetření – na webových stránkách města najdete kompletní ana-
lýzu dotazníkového šetření, které probíhalo v Hodkovicích nad Mohelkou v průběhu března 
a dubna. Do šetření se zapojilo celkem 360 respondentů, kterým děkujeme za aktivní spolu-
práci. Prezentace výsledků proběhne také na setkání s veřejností, které plánujeme na 5. 6. 2013  
od 18 hodin v základní škole.

VÝZVA občanům města 

Ceny inzerce A5 CELÁ A5 1/2 A5 1/4 A5 1/8 BAREVNÁ

ZÁKLAD 500 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 1 500 Kč

3 po sobě jdoucí  
vydání, sleva 10 %

450 Kč 270 Kč 180 Kč 90 Kč 1 350 Kč

6 po sobě jdoucích vydá-
ní, sleva 15 % 

425 Kč 255 Kč 170 Kč 85 Kč 1 275 Kč

11 celý rok, sleva 30 % 350 Kč 210 Kč 140 Kč 70 Kč 1 050 Kč

V tabulce jsou navrženy ceny se slevou na jeden měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013
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Místo konání pořádané akce Výše celkových 
nákladů

Výše 
požadované 

dotace
Návrh na dotaci

Kč Kč Kč

1 SDH Jílové, č.j. 1377 volnočasová aktivita pro děti a mládež rok 2013 obec Jílové a okolí 10 000 8 000 8 000

2
3C PROKOLA, č.j. 1378 Hodkovické koloběžení 19. květen 2013 Skalní údolí 20 000 5 000 5 000

3
SK Hodkovice LO, č.j. 1379 Lesní běh  říjen.2013 Skalní údolí 19 500 19 500 13 500

4 A
RK  Motýlek, č.j. 1386/A Mikulášská nadílka  prosinec.2013 Hodkovice n. M. 3 000 2 000 2 000

4 B
RK  Motýlek, č.j. 1386/B Hodkovické  rekordy 18. květen 2013 Hodkovice n. M. 2 000 2 000 2 000

4 C
RK  Motýlek, č.j. 1386/C zajištění celoroční aktivity duben - prosinec 2013 Hodkovice n. M. 35 400 15 000 15 000

5
SK Hodkovice - kopaná, č.j. 
1387

Družební fotbalové utkání 24.-27.5.2013 Hodkovice n. M. 25 000 10 000 5 000

6
SDH Hodkovice, č.j. 1395 Kulturní a vzdělávací činnost sboru rok 2013 Hodkovice n. M. 10 000 8 000 0

7
SDH Hodkovice, č.j. 1396 memorial Vladimíra Linky 25. květen 2013 Hodkovice n. M. 19 000 10 000 5 000

8
SDH Hodkovice, č.j. 1397 celoroční činnost mládeže rok 2013 Hodkovice n. M. 25 000 15 000 10 000

9
SK Hodkovice SPV, č.j. 
1404

celoroční činnost  rok 2013 Hodkovice n. M. 15 000 15 000 15 000

10
SK Hodkovice SPV, č.j. 
1405

celodenní výlet pro rodiče s dětmi na 
Oybin

22. červen 2013 Oybin - Německo 5 000 5 000 5 000

11
SK Hodkovice SPV, č.j. 
1406

Víkendový pobyt na raftech 30.-31.8.2013 Malá skála 12 000 12 000 8 000

12
Ivo Kolomazník, č.j. 1407 Fotbalové utkání Hodkovických pardálů 3. 

ročník
22. červen 3013 Hodkovice n. M. 6 000 6 000 2 500

13
SK Nohejbal, č.j. 1427 Memoriál Stoklasy 29. červen 2013 Hodkovice n. M. 5 000 2 000 2 000

14
SK Nohejbal, č.j. 1428 Nohejbalový turnaj trojic - mládež 20. červen 2013 Hodkovice n. M. 3 000 2 000 2 000

15
SK Nohejbal, č.j. 1429 Nohejbalový turnaj trojic - noční 3. srpen 2013 Hodkovice n. M. 5 200 2 000 2 000

16
Aeroklub Hodkovice, č.j. 
1430

MS ČR plachtění juniorů 29.6. - 20.7.2013 Hodkovice n. M. 350 000 17 000 17 000

17
Václav Šturc, č.j.1432 Veteráni 2013 - malá kopaná 15. červen 2013 Hodkovice n. M. 7 700 4 700 4 700

18
Petr Valeš, č.j. 1434 Hodkovický triatlon 13. červenec 2013 Hodkovice n. M. 5 000 2 000 2 000

19 A
SK Hodkovice Hokej, č.j. 
1441/A

dětský den 8. červen 2013 Hodkovice n. M. 15 300 8 300 6 300

19 B
SK Hodkovice Hokej, č.j. 
1441/B

Rockový karneval 8. června 2013 Hodkovice n. M. 40 800 39 800 0

19 C
SK Hodkovice Hokej, č.j. 
1441/C

Zimní karneval na ledě 28. prosince 2013 Hodkovice n. M. 9 100 4 600 4 000

20
H.A.D., č.j. 1442 zakoupení odpovídající zvukové 

aparatury
květen - červen 2012 Hodkovice n. M. 30 000 25 000 0

21
SK Hodkovice volejbal, č.j. 
1447

Volejbalový turnaj smíšených družstev a 
beach volejbal

3.8. a 24.8.2013 Hodkovice n. M. 7 500 5 000 5 000

22
VIKING Jilemnice, č.j. 1450 Horský běh Hodkovice - Ještěd 29. června 2013 Hodkovice n. M. - Ještěd 46 000 9 000 9 000

CELKEM 731 500 253 900 150 000

26
731 500 34,71% 59,08%
253 900
150 000

Výsledky 1.výzvy grantového programu města Hodkovice nad Mohelkou

Počet žádostí celkem

Č
.ž

ád
os

ti

Žadatel Název akce

Výše doporučené dotace v Kč

Výše celkových nákladů v Kč 
Výše požadované dotace v Kč

Termín pořádané 
akce

Stránka 1 z 2
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M + P stravování
Naše fi rma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy 

do fi rem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

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

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

 
Máte-li o naše služby zájem, informujte se na tel. 

čísle 485 147 088 nebo na adrese:

Miloslav Marek
M + P stravování

Smržov 64
463 43 Český Dub

Pl
ac

en
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e

Kam v červnu za kulturou v regionu

Seznam akcí je sestaven z dostupných zdrojů. Změna programu vyhrazena! 
Více informací najdete na www.evstupenka.cz nebo www.liberecky-kraj-cz.

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO KONÁNÍ
7. 6. 19.00 Ženy Divadlo F. X. Šaldy Liberec

8. 6. Od 18.00 Muzejní noc pod 
Ještědem

Severočeské muzeum Liberec

13. 6. 9.00 – 16.00 Den integrovaného 
záchranného systému

Horní náměstí, 
Jablonec nad Nisou

14. 6. Celý den Albrecht Dürer - 
výstava

Oblastní galerie Liberec

15. 6. Celý den Liberecký Jarmark Nám. Dr. E. Beneše, Liberec

18. 6. 19.00 Tančírna nevyslove-
ných přání

Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec

28. 6. 19.00 Divokej BILL tour Tipsport aréna Liberec
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POZVÁNKA NA NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
přebor libereckého kraje – červen 2013

NOHEJBALOVÝ ODDÍL S.K.HODKOVICE
pořádá ve spolupráci s ZO OS KOVO Monroe Czechia

12. ročník nohejbalového turnaje trojic

memoriál Karla Stoklasy
datum: 29. 6. 2013    prezentace:  – 8.30 hodin
místo: kurty na kluzišti     –  na místě u hlavního   

pořadatele

   
začátek: v 9.00 hodin  startovné: 300 Kč trojice

V ceně startovného lístky na občerstvení.
Hrací systém: dle počtu trojic.

Občerstvení během turnaje zajištěno.

  Antukové kurty na kluzišti. 

   Během utkání prodej 
grilovaných buřtů.

pátek 7. 6. 2013  – 17.00 hodin
HODKOVICE – ŠMIDLIBOYS B

pátek 14. 6. 2013  – 17.00 hodin
HODKOVICE – SEMILY

pátek 28. 6. 2013  – 17.00 hodin
HODKOVICE – SKP MAJÁK
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Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových plemen 

Lohman hnědý, Tetra hnědá 

a Dominant  žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky jsou pouze  z našeho odchovu!

Stáří slepiček: 14 – 18 týdnů.
Cena:  149 – 170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks.

Prodeje se uskuteční ve středu 12. června 2013 v 17.20 hod. 
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.  

Případné bližší informace na tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.

Nová služba při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena 15 – 22 Kč/ks) 

Pl
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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!

� iep Tran Quoc, Pražská 45/1a, Liberec

Pl
ac
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á 

in
ze

rc
e



14 Kulturní kalendář

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

PROGRAM AKCÍ

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

www.� psportarena.cz

Přijďte se bavit do 
Tipsport areny v Liberci!ČERVEN 2013

LIBERECKÉ
VŠEHO TRHY
Každý měsíc se na centrální parkoviště u Tipsport areny vrací
oblíbené bleší trhy. Až do listopadu zde budou probíhat 2x měsíčně.

8. a 22. 6. / 6.00 - 11.00 hod.

15.6. / 9.00 hod.LIBEREC CHEER CUP 2013
Nejlepší české cheerleaders od malých dě�  až po dospělé se sjedou do 
Liberce na druhý ročník otevřené celorepublikové pohárové soutěže.

28. 6. / 19.00 hod.DIVOKEJ BILL 15 TOUR
Po dvouleté pauze se úvalská kapela vrací do českých měst. Na open-
air koncertu na centrálním parkoviš�  zazní i písně z nového alba.

20. 6. / 19.00 hod.MICHAL DAVID
A LUCIE VONDRÁČKOVÁ
Michal David se představí na společném koncertu s Lucií
Vondráčkovou, pro kterou jde o vůbec první turné v její kariéře.

16.6. / 17.00 hod.A�STYL SHOW � JEDEN DEN
Největší taneční škola v regionu pořádá originální taneční show pro
veřejnost. Tanec, emoce a zábava v podání téměř 600 tanečníků.
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Vás zveme na předprázdninovou akci 

STOPOVANÁ  ZA  POKLADEM
Kdy: v úterý 18. 6. 2013 od 16:30 hodin
Kde: sraz před kulturním domem,
 zakončení ve Skalním údolí

…KLUCI, HOLKY…

… MÁMO, TÁTO, BABI, DĚDO….

a všichni kdo máte chuť

  Pojďte společně s námi na STOPOVANOU ZA POKLADEM. 

   Zahrajeme si známou a oblíbenou  hru a společně si 
zazpíváme písničky s kytarou.

   Připravíme i malý táborák, dobroty na opečení si přibalte do 
svého batohu.

Těšíme se na setkání s Vámi. Vstup volný.

Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.cz
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pořádá a srdečně Vás zve, na:

 y Povídání a přednáška o cestování po Kubě
 videoprojekce a fotografie
 v pátek 14. 6. 2013, od 21.00 hodin
 M. Dostrašil , O. Knobloch , P. Sluka, P. Kamenský

 y Promítání dokumentu HLAD
 v sobotu 15. 6. 2013, od 21.45 hodin
 (Marcus Vetter, Karin Steinberger, Německo, 2009, 90 minut)

Geneticky modifikované plodiny, technologický pokrok, globální oteplování a poptávka po suro-
vinách. Svět počátku 21. století se dramaticky mění, a to tak, aby vyhovoval především potřebám 
bohatých. S touto změnou se v chudých zemích nadále zhoršuje už tak bídná životní úroveň. 
Zatímco v USA je největším problémem společnosti obezita, o pár tisíc kilometrů dál na jih, na 
Haiti, jsou lidé tak chudí, že musí prodávat vlastní děti do otroctví a k obědu jedí koláče z bláta. 
Ještě dále, v Brazílii, pokračují nenasytné dřevařské společnosti za přihlížení zkorumpovaných 
politiků v kácení amazonských pralesů a přispívají tak ke klimatické změně. V jejím důsledku do-
chází k častějším smrtícím obdobím sucha v subsaharské Africe. Masajům v Keni tak bez dešťové 
vody zbývá jenom žízeň a hladovění. V Indii zase tisíce farmářů uvěřily krásným snům o gene-
ticky modifikované rýži a vrhli se do propagovaného experimentu. Jenže když nezaprší, nesklidí 
ani to, co měli dříve. Kdo nemůže splácet dluhy, volí raději sebevraždu. Film Hlad přináší detailní 
a šokující pohled na osudy komunit a konkrétních lidí, kteří se na třech kontinentech ocitli v pasti 
současných mezinárodních poměrů.

Film zapůjčen díky Programu:  Promítej i ty! Jeden svět.

Občerstvení zajištěno (pivo, limo, buřty) možnost opékání. 

Vstupné je dobrovolné, při nepříznivém počasí budou diváci pod střechou.

Těšíme se na vaši účast. Horolezecký oddíl Hodkovice n./M. a parta nadšenců.

Letní kino 
ve Skalním Údolí

Hodkovice nad Mohelkou
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Hokejový oddíl, OS KOVO, oddíl horolezců, H.A.D., skauti 
pořádají

DĚTSKÝ  DEN 
v sobotu 1. 6.

Na Kluzišti – Areál otevřen od 13.00 hodin

 Ö Pohádkový les – start od 13.30. 

 Ö Soutěže pro děti. 

 Ö Slaňování v lomu, střelba ze vzduchovky.

 Ö Výtvarná dílna pro děti, diskotéka pro děti.

Občerstvení zajištěno.

POZOR  ZMĚNA !!!!!!!!
Z důvodu nepřízně počasí a podmáčeného areálu se dětský 

den neuskuteční v plánovaném termínu v sobotu 1. 6.

O náhradním termínu budete včas informováni 
prostřednictvím webových stránek města.

Vývoz popelnic nově od 3. 6. 2013 týdenní svoz čtrnáctidenní svoz

Hodkovice nad Mohelkou město pátek sudý pátek

Jílové středa sudá středa

Citeře úterý sudé úterý

UPOZORNĚNÍ – VÝVOZ POPELNIC
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O znaku města Hodkovic – 1. díl

Kdy poprvé naše město obdrželo svá měst-
ská práva a kdy byla obec povýšena na město 
a kdy byl Hodkovicím udělen městský znak, to 
se nepodařilo zjistit a asi se to ani nezjistí.

V současné době se setkávám s mnohými 
dotazy na správnou podobu a vyobrazení 
městského znaku, které by mělo město pou-
žívat. 

Pokusím se populárním způsobem přiblížit 
základní pravidla z oblasti heraldiky.

Letos si připomínáme 205. výročí potvrzení již dříve udělených městských 
práv a  také právo používání již v  minulosti uděleného městského znaku.  
Tato práva města potvrdil císař František I. v roce 1808 a důvodem bylo to, že 
při požáru v roce 1806 shořel i městský archiv se všemi doklady města, tedy 
shořela i  původní městská práva a  původní právo používat městský znak. 
Císař František I. rozšířil městu právo používání znaku i o možnost používat 
jako ozdobu k městskému znaku zlatou hraběcí korunu. Podoba a výtvarné 
provedení erbu z roku 1808 je vytvořeno podle jedné ze zachovaných pečetí 
města, tak tomu bylo ale i u mnoha dalších měst, kde požár zničil veškeré 
dokumenty z archivu (tento obrázek mi přeposlal p. Honzejk).

 Pro zodpovězení těchto otázek je podle 
mne třeba nejdříve připomenout, proč vlastně 
vznikla potřeba používat vlajky, znaky, zna-
mení, značky, atd. a jaká jsou pravidla pro 
jejich používání.

Když v dávné minulosti docházelo mezi 
jednotlivými rody a kmeny k častým sporům, 
které řešila válka, bylo třeba od sebe nějak 
rozlišit bojující pány a jejich družiny. Bylo 
důležité, aby čeleď vůbec svého pána poznala. 
Ten si totiž při boji chránil hlavu helmicí, 
která plně zakrývala i jeho obličej. Pán jez-
dil na koni, jeho helmice byla nejvýš, a proto 
byla i nejlépe vidět. Proto se na helmici kladla 
různá znamení, nejdříve to byla prostá kom-
binace barev, později bylo třeba začít vytvá-
řet i erby na štíty, protože pouze s kombinací 
barev se již nevystačilo. Přikrývadlem přilby 
byl původně kus sukna, které pokrývalo 
povrch přilby a záhlaví. Přikrývadlo zabra-
ňovalo i přílišnému vedru, barvy líce i rubu 
souhlasily s barvami šlechtice. 

Až do křižáckých výprav se tento způsob 
označování vyvíjel spíše živelně než orga-
nizovaně a mohl jej používat každý. Nebyl 
žádný řád v používání symbolů a mohlo 
se tedy stát i to, že obě bojující strany měly 
stejné symboly a potom nastal zmatek. 
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V době křižáckých výprav byly vytvořeny 
hodnosti tzv. „heroldů“ (úředníků), kteří 
vedli udělené znaky v evidenci, vypracovali 
ceremoniál a řád pro používání těchto sym-
bolů a stali se tak prvními organizátory vědy, 
která se nyní nazývá heraldika. Za erb se 

považuje štít se znamením. Je možno pou-
žívat i ozdobu erbu (znaku). Za tuto ozdobu 
je považována např. přilba, štítonosiči, kle-
not (i koruna), přikrývadla, atd., ale ozdoba 
ke štítu se znamením (jenom to je erb) je ne-
povinná. Ozdoba netvoří vlastní erb (znak). 
U šlechtických znaků a u znaků řemesel se 
ale používání ozdob erbu používá téměř vždy. 
Toto období se považuje za vznik erbů. Vznik 
erbů podnítily války a erb se původně vázal 
na existenci rytířského stavu a rytířský způ-
sob vedení boje. 

Heraldika se postupně začala zabývat 
i vznikem, používáním a řízením pravidel 
při udělování a kontrolování správnosti po-
užívání nejen šlechtických erbů a štítů, ale 
např. i znaků měst a zemí, cechů, řemesel 
a spolků, vlajek a praporů, domovních zna-
mení, atd. Heraldika jako pomocná věda 
historická se zabývá erbovnictvím (původ 
a vývoj znaku, barvy praporů, atd.), znako-
vým uměním (umělecké zobrazení znaku na 
základě heraldických pravidel) a znakovým 

Za heraldickou přilbu je možno považovat jen 
tu přilbu, která chrání celou hlavu bojovníka 
i jeho tvář. Uvádím zde proto několik ukázek 
tvarů přileb:
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právem (zabývá se znakem jako předmětem, 
věcným a osobním předmětem).

Štít byl původně záštitou proti sečné 
a bodné zbrani. Tvar štítu v 11. a 12. století 
chránil celé tělo bojovníka, dole byl zašpiča-
těný, říkalo se mu „normanský“. Zkrácením 
jeho výšky vznikl štít ranně gotický, jeho zá-
kladem byl trojúhelník, ve druhé polovině 14. 
století vznikl štít pozdně gotický. Při turna-

jích byly používány tzv. „kolčí“ štíty dosahu-
jící asi 1/5 výšky bojovníka. Do otevřeného 
zářezu bylo vkládáno kopí. S uměleckými 
slohy se k nám postupně dostaly ze zahra-
ničí štíty rozličných tvarů. Na tyto štíty byl 
umísťován erb (znak), štít erbu má opět pů-
vod z dob války a rytířských turnajů. Je to 
vlastně ohraničení prostoru pro umístění tzv. 
znamení a barevné pole, tedy to je ta plocha 
uvnitř štítu, ve kterém je znamení (nebo 
i několik znamení) umístěno.  Na tvaru štítu 
vlastně moc nezáleží, pro použití tvaru štítu 
je libovůle. Velice záleží na barvách erbu a na 

O znaku města Hodkovic
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otočení znamení. Při popisu se označuje levá 
a pravá strana podle nositele znaku, tedy ni-
koliv podle pozorovatele. 

Heraldika klade na barevné řešení štítu 
a na znamení, které je v něm, velký důraz. 
Pravidla heraldiky omezují množství použí-
vání barev a nepřipouští se nanášení barvy 
na další barvu a kov na kov. Staré znakové 
umění připouští používání čtyř základních 
barev a to červenou, černou, modrou a ze-
lenou a dvou kovů (zlata a stříbra), které 
je možné nahradit žlutou a bílou barvou.  
Mimo těchto barev připouštěla pravidla he-
raldiky ještě výjimečně používání čtyř druhů 
kožešin (hermelín, kuna, norská veverka 
a sobolí kožešina). Při nanášení kožešin ne-
platilo pravidlo o nanášení barev. Kožešiny 
používala výhradně Anglie. Později počet ba-
rev byl rozšířen i o další barvy, purpurovou, 
hnědou, šedou (železnou) a masovou.

Původně erbem byl tzv. „hlasatelský obra-
zec“, který vznikal ze snahy, aby obraz ve štítu 
byl vidět z dálky a byl pestrý. Byla to znamení, 
která se skládala pouze z barevných ploch. Je 
známo více než sto možností dělení štítu, nej-
častějšími bylo dělení zobrazené na obrázku 
s popisem „hlasatelské obrazce".

Na rozdíl od těchto hlasatelských obrazců 
se nazývají později vzniklé přirozené obrazce 
tzv. „obrazci obecnými“. Tyto obrazce zobra-
zují celé tělo nebo část těla zvířecího nebo lid-
ského. S oblibou byl volen obraz zvířat, který se 
pokládal za symbol odvahy a síly, např. králov-
ský lev nebo orel. Později došlo k zobrazování 
květin, zvířat, stromů, ovoce, pohádkových 
tvorů, staveb, nebeských planet, zbraní, atd.

Pokračování naleznete  
v dalším čísle kulturního kalendáře.

Sepsal Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Hlasatelské obrazce Obecné obrazce
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OZNÁMENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou 
stanovila po dohodě se zřizovatelem 

místo, termín a dobu pro 

podání žádosti o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání 

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2013 / 2014

Termín:
17. června 2013 

Doba:
od 10.00 do 16.00 hod.

Místo:
v kanceláři,  

v hospodářské budově  
mateřské školy

Tento název patří mezinárodní výtvarné soutěži, kterou již osm let pořádá Základní 
škola v Moravské Třebové. Soutěžní práce žáci vytváří v programu Malování. 
Všechny práce jsou rozděleny do dvou kategorií – 6., 7. třída a 8., 9. třída. Každý 
ročník má své téma, v letošním školním roce pořadatelé vyhlásili téma „Můj sen“. 
Z naší školy jsme do soutěže zaslali celkem osm prací. Do soutěže se zapojilo 191 
škol. Soutěžních prací byly 2000! V této konkurenci se Aneta Kněbortová (první 
obrázek shora na obálce)  a Filip Hanus (druhý obrázek shora na obálce) z třídy 7.B 
umístili mezi první stovkou prací. Tyto práce budou celé léto vystaveny v různých 
prostorách v Moravské Třebové. Výrazného úspěchu dosáhla Laura Majerčíková 
(třetí obrázek shora na obálce) ze 7.B, obsadila ve své kategorii druhé místo.

Více informací a vítězné práce naleznete na adrese www.podmodrouoblohou.cz

Pod modrou oblohou
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KINO – ČERVEN 2013
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 7. června v 19 hodin
MODRÝ TYGR
Dobrodružný rodinný fi lm vtáhne svým humorem a magičností děti i rodiče 
do světa fantazie. Česko, Slovensko, Německo. České znění. Délka 90 minut. 
Vstupné 50 Kč. 

Pátek 14. června v 19 hodin
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ
Americký rodinný fantasy fi lm z dílny tvůrců Doby ledové a Ria. Podaří se 
malé teenagerce zachránit náš svět? V kinech od 30. 5. 2013. České znění.  
Délka 102 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 21. června v 19 hodin
DÁVÁM TOMU ROK
Ani jeden z manželů nechce být tím prvním, kdo to rok po svatbě vzdá… Brit-
ská romantická komedie v původním znění. Délka 97 minut. Vstupné 50 Kč. 

ČERVENEC – SRPEN: DOVOLENÁ 

Fotografi e z fi lmu KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ.
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