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Slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
je neuvěřitelné, že za sebou máme již první
čtvrtletí s novým Kulturním kalendářem
a ohlasy z Vaší strany jsou vesměs velice pozitivní. Děkujeme za Vaši přízeň, je pro nás
velkou motivací udržet a nadále vylepšovat
obsah i vzhled Kalendáře.
S přáním radostných Velikonoc
Za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

Jubilea
Renata Jarešová
Jaroslava Poršová
Alena Vítková
Jarmila Havlíková

Zdeňka Kuchtová
Jiří Pekař
Antonín Vander

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

Městské kulturní středisko zve všechny děti i rodiče na tradiční

setkání u Májky
Na našem náměstí se sejdeme
v pondělí 30. dubna 2012 v 19:00 hodin.
Po ukončení této tradiční atrakce se odebereme lampionovým průvodem
do areálu kluziště v Hodkovicích nad Mohelkou.
Areál bude otevřen již od 17:00 hodin
a program "PÁLENÍ ČARODĚJNIC" začne ve 20:15 hodin.
OBČERSTVENÍ PO CELOU DOBU KONÁNÍ TÉTO AKCE JE ZAJIŠTĚNO.
Podrobnější informace budou vyhlášeny městským rozhlasem.

Kulturní komise rady města
Rada města Hodkovice nad Mohelkou zřídila svým usnesením č. 54/12 ze dne 22. 02. 2012
v souladu se zákonem o obcích kulturní komisi. Náplní činnosti této komise je výběr, plánování a spolupráce při organizování kulturních akcí pořádaných v našem městě (divadelní
představení, koncerty, Hodkovické slavnosti apod.).
Rada města nabízí zapojení do práce v této komisi občanům města Hodkovice nad Mohelkou.
Zájemci o práci v této komisi ať se přihlásí na podatelně městského úřadu do konce dubna
2012. Předpokladem pro činnost v této komisi je zájem o kulturu a o dění ve městě.
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Městský úřad informuje
Informace ze 4. zasedání rady města 22. 2. 2012
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

RM schválila vyhlášení výběrového řízení na prodej bytů v ul. Podlesí 598 (byt č. 1)
a v ul. Podlesí 599 (byt č. 10).
RM projednala petici občanů Jílového o řešení dopravní situace a instalaci zpomalovacích
semaforů. RM pověřuje starostu jednáním s vedoucím odboru dopravy MM Liberec a zjištění dalšího postupu.
RM projednala a nedoporučuje prodej p. p. č. 870 s odvoláním na rozhodnutí ZM 61/11.
RM souhlasí s výměnou vstupních dveří do provozovny kosmetiky v ul. Liberecká, č. p. 19.
RM pověřuje ředitele TS předložením min. 3 nabídek na výměnu dveří a oken na tomto domě.
RM bere na vědomí žádost o snížení poplatku za vytápění zdravotního střediska v únoru
2012. RM se k záležitosti vrátí až po zúčtování záloh na služby za rok 2012.
RM projednala žádost obyvatel Mlýnské ul. o umístění dopravního zrcadla u výjezdu na
Mánesovu ul. RM pověřuje starostu jednáním s KSS Lbc kraje a odborem dopravy MML.
RM schvaluje žádost paní E.Š., bytem Praha-Vodochody o uzavření splátkového kalendáře
na poplatek za geometrické zaměření cesty na Záskalí podle předloženého návrhu.
RM projednala strategii rozvoje města na období 2012 – 2015, pověřuje místostarostku
úpravou některých bodů a předkládá materiál ke schválení ZM.
RM bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za užívání bytů. Dluh ke 14. 2. 2012 je ve
výši 224.976,60 Kč. RM požaduje další vymáhání dlužných částek.
RM souhlasí s dodatkem č.1 k nájemní smlouvě mezi Městem HnM a Českou poštou s. p.,
který se týká parkování aut ve dvoře za radnicí.
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Most k naději ve výši
5.000 Kč.
RM nedoporučuje vyhlášení výběrového řízení na ředitelku základní školy a ředitelku mateřské školy a předává věc k rozhodnutí ZM.
RM souhlasí s návrhem na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací TS
a BH za rok 2011. Vytvořený zisk bude použit na úhradu ztráty z minulých let.
RM souhlasí se zřízením parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP pana M. vedle DPS
a pověřuje ředitele TS realizací.
RM schvaluje podání žádostí o dotaci do Fondu požární ochrany Libereckého kraje, přípravou a podáním žádosti pověřuje místostarostku Markétu Khauerovou.
RM zřizuje jako svůj poradní orgán kulturní komisi a pověřuje tajemníka zveřejněním
výzvy na obsazení této komise.
RM schvaluje dočasné zapůjčení bytu nad městským kinem pro potřeby H.A.D. na uskladnění rekvizit a materiálu.
RM projednala potřebu výměny kotlů pro vytápění budovy radnice a budovy č. p. 217 a pověřuje ředitele TS předložením studie na výměnu kotlů, včetně renovace páteřních rozvodů
ve variantách topné médium uhlí a plyn.
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Městský úřad informuje
Informace z 5. zasedání rady města 7. 3. 2012
−
−
−
−

RM souhlasí s nabídkou společnosti ČEZ Energo s. r. o. na pořízení kogenerační jednotky
a její instalaci v prostorách městské kotelny a předává věc k rozhodnutí ZM.
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené ve výši 5.000 Kč.
RM zamítá žádost pana P. M. na zřízení věcného břemene na komunikaci a inženýrské sítě
na p. p. č. 27/1 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Pan P.M. není vlastník pozemku 27/2.
RM bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu osob k trvalému pobytu v ul. Podlesí 653
u paní L. K. + 1 osoba.

Informace z 1. zasedání zastupitelstva města 7. 3. 2012
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

ZM vzalo na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření města za rok 2011.
ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro
rok 2012 a pověřuje starostu jejím podpisem. Příspěvek je ve výši 255.960 Kč.
ZM schvaluje prodej p.p.č. 1729/4 o výměře 744 m2 v rozsahu příslušného spoluvlastnického
podílu každé bytové jednotky za 1 Kč a náklady spojené s prodejem. ZM pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
ZM neschvaluje převod p. p. č. 2293 o výměře 1.646 m2 na Liberecký kraj a doporučuje dlouhodobý pronájem.
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2447 o výměře 358 m2 paní P.S., bytem Hodkovice n. M.
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 241 o výměře cca 80m2 panu P. P., bytem Liberec.
ZM schvaluje OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 8/2010.
ZM schvaluje prodej bytu č. 1 v ul. Podlesí 598 a bytu č. 10 v ul. Podlesí 599 ve výběrovém
řízení obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
ZM schvaluje vstup města do občanského sdružení M.A.S. Podještědí. Město bude ve sdružení zastupovat místostarostka Markéta Khauerová.
ZM schvaluje provedení auditu ve spol. TEPLO Hodkovice s. r. o. a pověřuje RM výběrem
auditorské společnosti.
ZM schvaluje výhledové priority Města Hodkovice nad Mohelkou na období 2012 – 2015.
ZM nedoporučuje vyhlašovat konkurzní řízení na pozice ředitelka základní školy a ředitelka mateřské školy.
Úplné znění usnesení RM a ZM najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová - místostarostka

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva města
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou se koná
ve středu 18. dubna 2012 od 18:00 hodin v Kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou.
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Platba za údržbu a použití hřišť
ve sportovním areálu za ZŠ Hodkovice nad Mohelkou
Malé hřiště

Fotbalové hřiště

Volejbal, košíková, nohejbal, tenis
90 Kč / 1 hodina
700 Kč / předplatné na 10 hodin

Malá kopaná, atletický ovál
130 Kč / 1 hodina
1.000 Kč / předplatné na 10 hodin

Atletický ovál
Pro veřejnost volně přístupný (bezplatně) za předpokladu, že nebude pronajaté hřiště na
fotbal nebo tento atletický ovál.
V případě večerního osvětlení bude účtován poplatek 100 Kč/1 hodinu.
Ostatní využití sportovních ploch, prodlužování hrací doby, změny cen vstupného bude
řešeno individuálně smlouvou s provozovatelem nebo s pověřenou osobou.
Schváleno usnesením Rady města Hodkovice nad Mohelkou č. 12/12 ze dne 25. 01. 2012.
Sezona v roce 2012 začíná od 1. dubna 2012.
Antonín Samek, starosta města

H. A. D. – HODKOVICKÉ AMATÉRSKÉ DIVADLO
uvádí

1. dubna 2012 v 10:00, ve 14:00, v 16:00 v hodkovickém kině
pohádkový bonbónek

O tOm, jak líná s chytrOu
vyzrály nad lakOmým…
scénář, režie, loutky, výtvarné řešení scény a kostýmů, výběr hudby: Darina Martinovská
hrají:
matka: Alexandra Hrušovská, Iveta Mikulová
dcera: Věra Hlubučková, Silvia Bouchalová
kupec: Jiří Kněbort, Karel Kyksa

světla: Petr Kovář
nápověda: Eva Konopková

… dále uvidíte drbny a žáby …

6

Kulturní kalendář

Kulturní kalendář

7

Kulturní kalendář

8

Městský úřad informuje

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Vážení spoluobčané,
Městský úřad v Hodkovicích nad Mohelkou ve spolupráci s SKS s. r. o. Jablonec nad Nisou
pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční

v neděli 6. května 2012
dle tohoto časového rozpisu:
10:35 – 10:45
10:50 – 10:55
11:00 – 11:10
11:15 – 11:25
12:30 – 12:40
12:45 – 12:55

Hodkovice n. M.
Záskalí
Záskalí
Hodkovice n. M.
Hodkovice n. M.
Hodkovice n. M.

13:00 – 13:10
13:55 – 14:05

Hodkovice n. M.
Jílové

kotelna
autobusová zastávka – OTOČ
spodní zastávka
Liberecká – v kolonii – OBĚD
náměstí
křižovatka ulice Rychnovská
a Pelíkovická (bývalé sběrné suroviny)
(bývalý Garit) – OTOČ
náves

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na
předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti SKS Jablonec nad Nisou.

Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr.
Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

– léky všeho druhu včetně mastí
– domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky
na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!!!
– zbytky starých barev, obaly od barev
– televizory, ledničky, zářivky
– všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
– upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
– olejové filtry a další zaolejovaný materiál

V případě dalších dotazů se na nás s důvěrou obraťte na tel. 483 312 403.

198,-

10 kg ≈ 330 m2,
obsahuje železo
a hořčík, na všechny
druhy trávníků, použití
po celé vegetační
období

00

34 cm

00

00

Hodkovice 190x130 BW.indd 1

15.03.12 10:29

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 4. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

00

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 (u Globusu) • tel.: 489 204 111-2 • Po – Pá 7 – 21 , So – Ne 8 – 21 • www.bauhaus.cz

U výjezdu
namarkuje
pokladní nákup
přímo z vašeho
automobilu
a vy můžete
pohodlně odjet.

Trávník
TTrávníkové
í kovéé h
hnojivo
nojijivo
o
EXPERT PLUS 10 kg

Benzinová
B
nzziin
ino
ová sekačka

51 cm

2.390,-

3. Odjet

9.990,-

HE 34, výkon 1300 W,
šířka záběru 34 cm, 5 poloh
výšky střihu, centrální,
sběrný koš 37 l

stůl šířky 50 cm a 2 lavice,
délka 180 cm

1.590,-

GBW 51 RS, výkon 2,4 kW/ 3,2 PS, šířka
záběru 51 cm, centrální nastavení výšky
střihu v 6-ti polohách, šasi z ocelového
plechu, sběrný koš 60 l

Elektrická sekačka
k čk

Pivní souprava

9.990,-

Nakupujete přímo
do vozu. S výběrem
a nakládáním,
také pomocí
vysokozdvižného
vozíku, vám rádi
pomůžeme.
Odpadá tím
vícenásobná
manipulace.

ze severských dřevin,
rozměr soklu 1,8 x 2 m,
vnější rozměr 2,28 x
2,38 m, výška 2,22 m,
bez povrchové úpravy

Dřevěný zahradní
domek Mikka

2. Naložit

998,2.390,-

stůl 140 x 80 cm

křeslo, bez polstru

Dřevěný nábytek Diana

LIBEREC NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !

Vjedete dovnitř
se svým osobním
automobilem
včetně přívěsného
vozíku nebo
malou dodávkou
do zastřešené haly.

1. Vjet dovnitř

NA KU PUJTE P OH O DLN Ě A V Ý H OD N Ě

Placená inzerce

Kulturní kalendář
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Informace z MŠ Hodkovice nad Mohelkou
Divadelní představení pro děti z mateřské školy

"Šmoulové"
se bude konat v MŠ dne 11. dubna 2012 od 9:00 hodin.

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
Akce pro rodiče, kteří mají zájem o umístění svého dítěte do mateřské školy
ve školním roce 2012/2013 se koná

ve středu 25. 04. 2012
Rodiče mohou se svými dětmi přicházet do mateřské školy v průběhu celého dne,
prohlédnout si předškolní zařízení, sledovat činnosti dětí a získat potřebné informace.
S ředitelkou mateřské školy zákonní zástupci dětí předběžně projednají
nástup svého dítěte do MŠ (od 8:00 do 16:00 hodin).
Místo,termín a doba pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do
mateřské školy bude rodičům včas oznámen.

Placená inzerce

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kulturní kalendář
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Informace ze Základní školy
T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
Úspěchy žáků ZŠ T.G. M. Hodkovice n. M.
v soutěžích v Libereckém kraji
Olympiáda v anglickém jazyce
Vojtěch Fišar (9. A): 2. místo – postupuje do krajského kola
(soutěže se zúčastnilo 23 žáků základních škol)
Klára Panušková (7. A): 7. místo
(soutěže se zúčastnilo 21 žáků základních škol a gymnázií)

Literární soutěž nadace ŠKOLA HROU a o.p.s. LABYRINT BOHEMIA
– „Řekni mi, co čteš“- téma: „Kniha a život. Tvůj život…“
Tereza Fialová (6. A): 1. místo
Nella Kaprálková (6. A): 6. místo
Aneta Kněbortová (6. B): 9. místo
(soutěže se zúčastnilo 69 žáků základních škol a gymnázií)

Matematická olympiáda – okresní kolo
Jan Havrda (9. A): 3. místo – postupuje do krajského kola
(soutěže se zúčastnilo 39 žáků základních škol a gymnázií)

Pythagoriáda – Liberecký kraj
Marek Hudec (9. A): 4. místo
(soutěže se zúčastnilo 37 žáků základních škol a gymnázií)
David Pařík (6. A): 4. místo
(soutěže se zúčastnilo 55 žáků základních škol a gymnázií)

je:

CE
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SK oddíl fotbalu Hodkovice nad Mohelkou
MUŽI A
DEN

DATUM

UTKÁNÍ

ZAČÁTEK

sobota

31.3.2012

Janov - Hodkovice n. M. A

16:30

sobota

7.4.2012

Hodkovice n. M. A - Jenišovice A

16:30

sobota

14.4.2012

Smržovka - Hodkovice n. M. A

16:30

sobota

21.4.2012

Hodkovice n. M. A - Držkov B

17:00

sobota

28.4.2012

Hodkovice n. M. A - Rychnov

17:00

neděle

6.5.2012

Camel - Hodkovice n. M. A

17:00

úterý

8.5.2012

Kořenov - Hodkovice n. M.

17:30

sobota

12.5.2012

Hodkovice n. M. A - Pěnčín B

17:00

neděle

20.5.2012

V. Hamry B - Hodkovice n. M. A

15:00

sobota

9.6.2012

Hodkovice n. M. A - Albrechtice

17:00

sobota

16.6.2012

Kokonín A - Hodkovice n. M. A

17:00

sobota

23.6.2012

Hodkovice n. M. A - Tanvald

17:00

MUŽI B
DEN

DATUM

UTKÁNÍ

ZAČÁTEK

sobota

31.32012

Roma - Hodkovice n. M. B

13:30

neděle

8.4.2012

Hodkovice n. M. B - Plavy B

10:00

neděle

15.4.2012

Mšeno C - Hodkovice n. M. B

16:30

neděle

21.4.2012

Hodkovice n. M. B - Maršovice B

10:00

neděle

28.4.2012

Hodkovice n. M. B - Jistebsko

10:00

5.5.2012

VOLNO

úterý

8.5.2012

Nová Ves - Hodkovice n. M. B

13.5.2012

VOLNO

17:00

neděle

20.5.2012

Zásada B - Hodkovice n. M. B

10:00

neděle

27.5.2012

Hodkovice n. M. B - Radčice

10:00

neděle

10.6.2012

Hodkovice n. M. B - Rádlo

10:00

neděle

17.6.2012

Kokonín B - Hodkovice n. M.B

10:00

neděle

24.6.2012

Hodkovice n. M. B - Jenišovice B

10:00
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mladší ŽÁCI
DEN

DATUM

UTKÁNÍ

ZAČÁTEK
10:00

sobota

7.4.2012

Hodkovice n. M.- Mšeno

sobota

14.4.2012

VOLNO

sobota

21.4.2012

Hodkovice n. M. - Harachov

10:00

neděle

29.4.2012

Smržovka - Hodkovice n. M.

10:00

sobota

5.5.2012

Hodkovice n. M. - Lučany

10:00

neděle

13.5.2012

Mšeno - Hodkovice n. M.

10:00

sobota

19.5.2012

VOLNO

sobota

26.5.2012

Harachov - Hodkovice n. M.

10:00

sobota

2.6.2012

Hodkovice n. M. - Smržovka

10:00

neděle

10.6.2012

Lučany - Hodkovice n. M.

10:00

starší ŽÁCI
DEN

DATUM

UTKÁNÍ

ZAČÁTEK

Jablonec n. N. - Hodkovice n. M.
sobota

14.4.2012

Hodkovice n. M. - Pěnčín

14:00

sobota

21.4.2012

Mšeno - Hodkovice n. M.

14:00
14:30

sobota

28.4.2012

Hodkovice n. M. - Tanvald

sobota

5.5.2012

VOLNO

sobota

12.5.2012

Hodkovice n. M. - Držkov

14:30

sobota

19.5.2012

Smržovka - Hodkovice n. M.

10:00

PRODEJCI Kulturních kalendářů Města Hodkovice nad Mohelkou
Kniha – Vladislav Kos, Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 417
Papírnictví – Alena Thomasová, Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 6
Zverimex – Jarmila Knoblochová, Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 3
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka čp. 216
Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna
Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz
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Terénní program sociální prevence

Most k naději o. s.
Trápí Vás nebo Vaše blízké nějaký aktuální či dlouhodobý problém? Nemůžete sehnat zaměstnání? Nemáte kde bydlet? Nemáte doklady? Hrozí
Vám exekuce či jiná existenční krize?
Pomůžeme Vám v okolí Liberce, Jablonce n. N. a České Lípy
Všechny služby jsou anonymní a bezplatné!!!

Nabízíme
•

individuální poradenství a zprostředkování
odborné pomoci
• pomoc při prosazování práv a zájmů
• pomoc při hledání bydlení
• pomoc se zprostředkováním pracovních
nabídek, pomoc při sestavení životopisu, pomoc
s administrativními a úředními záležitostmi
• doprovod na úřady či k lékaři
• pomoc v jakékoliv životní nebo naléhavé krizi
• NOVĚ: poradenství ohledně sociálních reforem

Neváhejte nás kontaktovat:
• www.mostknadeji.cz
• Telefon: LB: 725 457 258, JB: 725 457 259, ČL: 725 457 257
• e-mail: ip1.Liberec@seznam.cz, ip1.Jablonec@seznam.cz, ip1.CL@seznam.cz
Financováno z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP 1 Služby sociální
prevence v Libereckém kraji“ realizovaný podle rozhodnutí č. OLP/1652/2010

Tipsport arena v Liberci
Jeronýmova 570/22 • Liberec 7

P Ř I J Ď T E S E BAV I T D O T I P S P O RT A R E N Y V L I B E RC I

Placená inzerce

PROGRAM AKCÍ

DUBEN 2012

Bílí Tygři Liberec
duben 2012

Liberečtí Bílí Tygři slaví v sezóně 2011/12 již jubilejní desátý rok působení mezi extraligovou
elitou. Kompletní informace o dění v severočeském klubu, včetně aktuálního rozpisu zápasů
a dalších naleznete na webových stránkách www.hcbilitygri.cz.

Michal David
11. 4. 2012 19.00 hod.

Cesta zpěváka a skladatele Michala Davida k prvním příčkám hitparád a miliónům
prodaných nahrávek vedla nečekaně přes jazz. V současné době se oblíbený zpěvák
ovšem již plně věnuje pop-music a se svými písněmi stále vyprodává koncerty.

Liberecké Všeho Trhy
14. a 28. 4. 2012 6.00 - 11.00 hod.

Od letošního března se opět vrací pod širé nebe oblíbené Liberecké Všeho Trhy. Stejně
jako v minulých letech se budou až do listopadu konat každou druhou a čtvrtou sobotu
v měsíci na ploše centrálního parkoviště u Tipsport areny.

Buddy Bowling Cup 2012
23. - 29. 4. 2012

Buddy bar v areálu Sport Parku Liberec si připravil turnaj o hodnotné ceny pro všechny
bowlingové nadšence. Soutěž, která bude probíhat po celý poslední dubnový týden, je
otevřená všem hráčům bez rozdílu - soutěžit mohou děti, amatéři i profesionální hráči.

Čáry u arény
30. 4. 2012 17.00 hod.

Letos opět zaplanou ohně zahánějící zlé síly na horním parkovišti u Tipsport areny. Pro
návštěvníky je kromě nezbytné hranice se zlou čarodějnicí připraven také doprovodný
program včetně soutěží pro děti, jízdy na velbloudovi či ohňostroje. Vstup zdarma!

DÁLE VÁS V ROCE 2012 ČEKÁ
Alexandrovci - European Tour 2012
14. 5. 2012 19.00 hod.

Slavný ruský armádní soubor vystoupí v rámci jejich historicky největšího koncertního
turné v ČR. Kvalitní a dokonale profesionální pěvecké, hudební a taneční výkony spojuje
skvělá choreograe, a to jako celek přináší neopakovatelný zážitek.

Elán
24. 5. 2012 19.00 hod.

Po vystoupeních v letech 2006 a 2009 se do liberecké Tipsport areny vrací slovenská hudební
skupina v čele s kytaristou a zpěvákem Jozefem „Jožo“ Rážem. Legendární kapela s sebou
přiváží písně z nejnovějšího alba Anjelská daň i osvědčené hity.

800
Vstupenky v síti Ticketpro
www.ticketpro.cz

www.tipsportarena.cz

Kulturní kalendář
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V DUBNU 2012 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME
1. 4. 2012 od 18:00 hodin – TERAPIE RUŠ
Terapie rychlé a účinné změny skutečnosti.
Provází: Pavlína Rálišová. Vstupné 40 Kč

6. 4. 2012 od 18:30 hodin – ÚPLŇKOVÁ MEDITACE
Meditací provází Šárka Horychová. Vstupné 50 Kč.

10. 4. 2012 od 17:30 hodin – KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Zahájení dalšího kurzu. Lektorka STOB: Šárka Horychová, tel.: 777 110 708

11. 4. 2012 od 17:00 hodin – NA POKEC
Fashion story – povídání o módě a stylu

16. 4. 2012 – 20. 4. 2012
KORÁLKIÁDA pro podporu
České abilympijské asociace, o.s.
Po celý týden budeme navlékat korálky, přidejte se k nám:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

15:30 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
15:00 – 17:00
09:00 - 11:00

Vše potřebné u nás dostanete, stačí když přijdete a pomůžete nám podpořit
dobrou věc. Děkujeme Vám.
Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.cz
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Na letní prázdniny připravujeme
příměstské tábory a výtvarné ateliéry
16. 7. – 20. 7. 2012
Příměstský tábor LÉTO V BARVÁCH DUHY
23. 7. – 27. 7. 2012
výtvarný ateliér pro děti MALOVANÉ LÉTO
20. 8. – 24. 8. 2012
Příměstský tábor INDIÁNSKÉ LÉTO
31. 8. – 2. 9. 2012
výtvarný ateliér Čmárám, kreslím, maluji…
Informace o příměstských táborech Vám podá
Markéta Khauerová, tel. 604 959 488.
Informace o výtvarných ateliérech Vám podá
Darina Martinovská, tel. 603 243 243.
Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.cz

Policie Hodkovice nad Mohelkou – Informace pro občany:
Nebuďte laxní a neteční ke svému okolí. V případě, že zjistíte podezřelé jednání, obraťte 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 můžete posílat i faxem na číslo: 485 145 170.

18
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Začátky sportovního létání v Hodkovicích
Turnováci byli ti, kteří našli vhodné místo pro sportovní létání v Hodkovicích!
Je třeba se ale nejdříve podívat na samé začátky myšlenky bezmotorového létání
v Českém ráji a v Hodkovicích.
Skauti v Turnově pořádali často výlety do
blízkého okolí, krajina Českého ráje byla pro
tyto výlety i předurčena. Někteří členové ale
zatoužili poznat i vzdálenější kraje. Václav Hník,
pod skautským jménem známý jako Ken, se stal
svědkem bezmotorového létání ve Francii, chtěl
si také zalétat, studoval proto literaturu o létání
a myšlenky o bezmotorovém létání šířil mezi
známé. To se stalo v roce 1931. V té době již železnobrodští plachtaři prováděli první starty na
kluzáku u Koberov. Václav Hník při propagaci
nového sportu, plachtění, byl iniciátorem založení tzv. „Masarykovy Letecké Ligy“, MLL.
Z uchazečů o létání byla sestavena
tzv. „první letka“, jejími příslušníky byli Jiří
Bělohradský, Alois Brož, Jaromír Hník, Václav
Hník, Petr Juna, František Kinský, Václav
Konejl, Miloslav Kovář, Václav Mazánek,
Oldřich Nejedlo, Jindřich Ouhrabka, Ludvík
Soldát, Miloslav Šantroch a Arnošt Vinš.
Vojenské cvičiště na Daliměřicích se stalo
prvním místem, kde zahájili turnovští plachtaři skutečné létání. Tady došlo k prvním plachtařským pokusům, bylo ale nutné k delším letům najít jiný vhodný svah.
Začínající plachtaři dobře věděli o malém
pahorku u obce Žďárek poblíž silnice, svažující
se k Hodkovicím. Provoz závisel na povolení
majitele pozemku, kterým byl p. Florián. Ten
pro tento sport pochopení měl, dokonce zapůjčoval svoji kravku na tahání kluzáku na kopec.
Výcvik pro stupeň „B“ vyžadoval větší svah
s převýšením alespoň 50 m. Olešnice, jižně od
Turnova, kopec nazývaný Hora, to plně odpovídalo představám plachtařů. Svah byl dobrý,
ale řada olší spolu s rozbahněným terénem, to
ztěžovalo transport kluzáků na kopec. To bylo
v roce 1936. V Olešnici se létalo do září 1937.

Místní znalost krajiny zavedla Václava
Hníka do Hodkovic. Se dvěma přáteli, V.
Boučkem a K. Roštejnským, se zajel podívat
v roce 1937 na kopec za nádražím, ale nebylo
možné přistávat pod svahem kopce. Zaujal
je ale pohled na náhorní planinu Kalvárii.
Hovořili se starostou Vrchoviny p. Bartošem,
který byl vstřícný pro možnost zřízení letiště,
tu možnost vybudování letiště zde tito pánové
okamžitě přijali. Západní ostrá hrana, směrem
k Petrašovicím, byla často vystavena severozápadním větrům a byla tedy vhodná pro plachtění. Převýšení asi 60 m zabezpečovalo možnost
celoročního létání přinejmenším do stupně „B“.
V Hodkovicích začali plachtaři létat ale až
v první polovině roku 1938. Výcvik do stupně „B“
byl prováděn na svahu Citeře, na podzim roku
1938 splnili podmínky plachtaření Vítězslav
Bouček, Václav Hník, Karel Roštejnský a Arnošt
Vinš. Výcvik vedl instruktor Provazník.
V Hodkovicích létali plachtaři až do mobilizace
v roce 1938. Letiště v Hodkovicích se nedlouho
poté dostalo do zabraného pohraničního území,
Hodkovice byly včetně letiště začleněny do sudetského území.
Letiště používali po celou dobu okupace i němečtí plachtaři. Založili zde výcvikové středisko pro předvojenskou přípravu.
Používali také hlavně svah k Petrašovicím
a vybudovali i nový hangár. V závěrečné fázi
války, když už Němci ustupovali na západ, tak
na letišti v Hodkovicích umístili letku Me109(Messerschmitt) s jedním doprovodným Si204 (Siebel).
Po osvobození se našlo mimo vojenských
letadel na letišti i 13 kluzáků typu SG-38, 4 věPokračování článku na straně 19
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Pokračování článku ze strany 18

troně Grunau „Baby IIB“, větroň DFS „Kranich“,
větroň DFS „Olympia“, motorový startovací
naviják „Opel“o výkonu 60 HP, 10 gumových
startovacích lan, transportní vůz, 7 dvoukolových vozíků, motorové kolo, 4 cvičné stojany
pro kluzáky a další pomocný materiál a náhradní díly. Další materiál byl nalezen v tzv.
„německé škole“. Soupis byl pořízen ve dnech
19. – 22. 6. 1945.
Po osvobození v r. 1945 vznikl Český národní aeroklub (ČNA). ČNA navazoval svojí
činností na Masarykovu leteckou ligu z doby I.
republiky. Od 26. 8. 1945 byl zahájen na letišti
v Hodkovicích plachtařský provoz. Nejprve se
létalo na svahu a startovalo se gumovým lanem. Později se výcvik přenesl na rovinnou část
letiště a přešlo se na navijákový provoz. V této
době bylo do republiky převezeno z Grunau,
dnes oblast Jelenia Gora, přes 160 bezmotorových letadel, převážně typu Grunau „Baby
GB-IIb“, převezeny byly i dvoumístné větroně
DFS. Hodkovické letiště získalo část z těchto
letadel. Dovezen byl i vlečný dvouplošník Focke
Wulf Fw-44-D „Stieglitz“ jako vlečný letoun.
Motorové létání v Hodkovicích vděčilo za svůj
překotný rozvoj přísunu letounů Piper „Club“
z přebytků USAF (Letectvo Spojených států
amerických (anglicky United States Air Force;
USAF). První motoroví piloti složili zkoušky
14. 11. 1947. Letoun značky „Club“ byl z hodkovického hangáru ale odcizen a použit neznámým pachatelem k úletu do zahraničí. V roce
1946 ústředí ČNA rozhodlo o zřízení plachtařského výcvikového střediska na hodkovickém
letišti. Pro tuto potřebu byla využita i budova
bývalé tzv. „německé školy“. Vedením plachtařské školy byli pověřeni p. Bohumil Tauš, Karel
Bernhauser, Antonín Půrok a František Vosyka.
V roce 1947 svahové létání ustoupilo provozu na rovinné části. Startovalo se převážně
navijákem, později pohodlnými aerovleky.
Starý „Stieglitz“, dovezený z Grundau, spolehlivě pracoval i nadále. Motorové létání bylo
v Hodkovicích na vzestupu.
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V roce 1950 bylo na pražském ústředí
rozhodnuto o zrušení prvního hangáru, který
vystavěli němečtí okupanti na severní straně
letiště. Letci odvedli mnoho bezplatných brigádnických hodin na obnovu letiště. Dostali
bezplatně k tomuto účelu i nákladní vůz Steyer
ze stavu autoparku trofejních vozidel v Č. Dubu.
Vůz pomáhal nejen s demolicí a úpravami hangárů, ale i tahal transportní vůz s větroněm
nebo kluzákem po silnicích i v terénu.
V roce 1952 došlo ke změně názvu ČNA
na tzv. „Doslet“ a to asi z důvodu přiblížit se
k ruské organizaci „Dosav“. Velmi brzy ale došlo
k další změně názvu na „Svazarm“, který byl
plně poplatný vojenské správě. V následujících
letech došlo k prověřování spolehlivosti letců,
hlavně po politické stránce a dále zda náhodou
nemají oni nebo jejich rodinní příslušníci příbuzné v zahraničí, tady na tzv. „Západě“. To rozhodovalo o tom, zda mohou nebo nemohou zůstat jako piloti na letišti. Vyřazení potkalo např.
pana Jaroslava Širokého, protože jeho manželka
měla v Německu tetu, a on proto nemohl létat.
Ale nebyl sám!
A v Hodkovicích bylo tím pádem po svobodném sportovním létání!
Připomeňme si, že v letošním roce je to již
75 let od vybudování letiště v našem městě.
Za pomoc při hledání informací o začátku
sportovního létání v Hodkovicích děkuji p.
Zdeňku Müllerovi z Turnova, dále děkuji, již bohužel zesnulému, p. Václavu Pejchovi z Turnova
(když jsme spolu ještě pracovali ve Sklostroji,
tak mi ukazoval i kroniku letiště v Hodkovicích,
ale kde kronika nyní je, to nevím) za vyprávění
o začátcích létání v Hodkovicích.
Dále jsem využil k sepsání tohoto článku
i knihu p. Břetislava Čepelíka - Smeteni z výšin
II., vydanou v roce 2008 v Praze vlastním nákladem Zdenky Čepelíkové.
Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Kulturní kalendář
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Kulturní kalendář v roce 1972

Pokračování článku na straně 18

Hodkovická radnice
Hodkovice nad Mohelkou měly svou radnici již v 17. století. Tato stará radnice však
22. května 1692 vyhořela, ale za dva roky byla znovu postavena tesařem A. Brenerem.
K dalšímu požáru radnice došlo v roce 1707,
ale ten se podařilo včas lokalizovat a došlo
pouze k menší škodě. Horší to s radnicí bylo
v roce 1768, kdy do radniční věže udeřil blesk
a vážně ji poškodil. Radniční věž opravil tesař
J. Janda z Jílového.

8. dubna 1806 byl zaznamenán největší požár v historii města. Vznikl v domě K. Špičky
a zásluhou silného větru se rychle šířil. Během
dvou hodin shořelo 152 obytných domů a 60
hospodářských budov. Oheň se nevyhnul ani
radnici, která vyhořela do základů. Žár byl
Pokračování článku na straně 21

21

Kulturní kalendář
tak veliký, že se roztavil i radniční zvon. Dne
9. května 1811 se začala stavět nová radniční
budova. Hrubá stavba radnice byla již hotova
v listopadu téhož roku. Radnice byla úplně dokončena na podzim roku 1812. Modernizace
radnice byla provedena v roce 1889. V tomto
roce byla cibulovitá střecha věže radnice nahrazena novou a radnice získala svou dnešní
podobu.
V roce 1992 bylo rozhodnuto o kompletní
rekonstrukci radnice.
V letošním roce, tedy v roce 2012, bude jistě
nutné znovu umístit spadlou korouhev na věž
radnice, zda dojde k další rekonstrukci budovy
radnice, to bude záležet na finančních možnostech města!
Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

HoHodkovice
dkovicnad
e nMohelkou,
ad MoLiberecká
helkouč. 16

Šestá sezóna zahájena
za dosavadní přízeň.
Libe–rvšem
ecká děkujeme
č. 16

Šestá sezóna zahájena – všem děkujeme za
osvýhradně
avadnvýrobou
í přízeň.
Otevírací doba
Sortiment české firmy zabývajícídse
Prodej koloběžek pro dospělé fa Kostka

Po:
----------Út:
14:00 – 18:00
fa 10:00
Kostka
Možnost půjčení koloběžek
St:
– 18:00
200,-kč / 1 Sortiment
den 50,-kččeské
/ 1 hod.
/ 5 min.se výhradně výrobou
firmy 0,-kč
zabývající
vysoce
Čt:
14:00 – 18:00
Pá:
14:00 – 18:00
Prodej nových kol pro děti i kvalitních
dospělé koloběžek.
So:
09:00 – 11:00
Dva garanční servisy zdarma.
Ne:
-----------vysoce kvalitních koloběžek.

Prodej koloběžek pro dospělé
Možnost půjčení koloběžek

Bazar
dětských
kol 50,-kč / 1 hod.
200,-kč
/ 1 den

0,-kč / 5 min.

(Po telefonické domluvě lze i jinak.)

Prodej nových kol pro děti i dospělé

Prodej i výkup. Veškerá prodávaná kola prochází
odborným servisem.

Dva garanční servisy zdarma.

Placená inzerce

Cykloservis

Bazar dětských kol

Pavel Štork

Oprava, seřízení, repase všech kol.

608 346 903
Prodej i výkup. Veškerá prodávaná kola prochází odbornýmMobil:
servisem.
www.bazardetskychkol.cz
www.3cprokola.cz
Oprava, seřízení, repase všech kol.

Cykloservis

Přika ždép latběn ad1000Kčmo žnostvyu žitívýho d
u České podnikatelské pojišťovny.

Otevírací doba:
Po
----------Út
14:00 – 18:00

Pá
So

14:00 – 18:00
9:00 – 11:00

Kulturní kalendář
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Kam za kulturou v regionu
Den

Čas

Název

Místo konání

Charakteristika

Pořadatel

1. 4.

9:30-16 hod

Jizerky všemi
smysly

Centrum ekologické výchovy
Oldřichov
v Hájích

Interaktivní přírodovědná expozice.
Ocitnete se v lese,
ucítíte jeho vůni
a uslyšíte zpěv ptáků.
Prozkoumáte školu
plnou netopýrů a nahlédnete do jezevčího
doupěte. Otevřeno
každý den.

Střevlik

1. 4. – 6. 5.

V rámci
otvírací
doby

Osvětim, Březinka - Holocaust
mladýma očima

Muzeum Českého ráje, Turnov,

Výstava fotografií, plastik, kreseb
a textů inspirovaných
tragickými událostmi
holocaustu.

Muzeum Českého
ráje, Turnov,

2. 4. – 7. 4.

8-18 hod

Velikonoční trhy
v Liberci

nám. Dr. E.
Beneše

Tradiční velikonoční
trhy před libereckou
radnicí. Trhy budou
ukončeny 7. dubna ve
14 hodin.

Statutární město
Liberec

3. 4.

19:30 hod

Radůza

Velký sál Lidových sadů

Koncert.

Kulturní a společenské centrum Lidové
sady Liberec

6. 4.

20 hod

Wohnout

Casta Club

Koncert legendární české rockové
skupiny.

Casta Club, Tržní
náměstí Liberec.

6. 4.

20:30 hod

Vladimír Mišík
a 20 deka duše

Klub Vlak

Ojedinělý koncert
známé a výborné
liberecké kapely
s hvězdným hostem.
Předprodej vstupenek
zajišťuje Evstupenka.

Klub Vlak, Liberec Harcov

7. 4.

19 hod

Mandrage –
Moje krevní
skupina tour
2012

Dům kultury,
Liberec

Na speciální show
MANDRAGE k aktuálnímu albu uslyšíte
všechny pecky z nové
desky Moje krevní
skupina

Dům kultury Liberec

7. 4. – 9. 4.

9 – 15 hod

Velikonoce –
Oživlé památky
na téma: Jarní
dobývání

Státní zámek
Lemberk

Tradiční prohlídky
zámku Lemberk,
které budou pro návštěvníky obohaceny
o možnost prohlídky
západního bastionu.

Státní zámek
Lemberk
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Kulturní kalendář
21. 4.

10 – 16 hod

Sraz 1St US
Veteran Club
v zámeckém
parku

park státního
zámku Sychrov

21. 4.

11:00 hod

6. ročník Fuchs
oil traktoriády

Vyskeř 50

21. 4. – 24. 4.

10 – 14 hod

Mezinárodní
den památek
a historických
sídel

Státní zámek
Lemberk

Netradiční prohlídka
zámku nazvaná „Po
stopách clam-gallasovských stavebních
úprav“.

Státní zámek
Lemberk

28. 4. – 29. 4.

celý cen

Princezna Lada

Státní zámek
Sychrov

Prohlídky zámku
na motivy známé
české pohádky. Nutná
rezervace na tel:
482416011

Státní zámek
Sychrov

30. 4.

19 hod

Richard Müller,
Potichu Tour 2

Dům kultury,
Liberec

Koncert vynikajícího
slovenského zpěváka.
Jako speciální host
zde vystoupí Dan
Bárta. Předprodej
vstupenek zajišťuje
TICKETPORTAL.

Dům kultury, Liberec

AUTOMOTO klub
Vyskeř v AČR

Akce byly vybrány náhodně z dostupných zdrojů, změna programu vyhrazena.
Více informací na www.liberecky-kraj.cz a www.evstupenka.cz

Radůza

Zdroj: http://www.raduza.cz

Fuchs oil traktoriáda v roce 2011
Zdroj: http://amkvysker.webnode.cz
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KINO – DUBEN 2012
HODKOVICE NAD MOHELKOU
Pátek 6. dubna v 19 hodin

JÁ, PADOUCH
Animovaná komedie USA v českém znění. Klaďasové už nefrčí.
Délka 94 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 13. dubna v 19 hodin

CESTA NA MĚSÍC 3D
Animovaný 3D dobrodružný film USA v českém znění. Délka 85 minut.
Vstupné 50 Kč.

Pátek 20. dubna v 19 hodin

GULLIVEROVY CESTY
Obrovské dobrodružství v malém světě. Délka 84 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 27. dubna v 19 hodin

MODRÝ TYGR
Český dobrodružný rodinný film. Co se stane, když se ve městě objeví modrý
tygr? Délka 89 minut. Vstupné 50 Kč.
V ceně vstupenky je již započítán příplatek 1 Kč na fond české kinematografie.
Předprodej vstupenek vždy při představení před premiérou.
Změna programu vyhrazena.

Fotografie z filmu Modrý tygr. Zdroj: http://www.kinobox.cz/film/262641-modry-tygr

