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Slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
jaro konečně nabírá plných sil a tak mi dovolte, abych zpestřila slovo redakční rady
krátkým citátem, který ocení nejen milovníci
právě rozkvetlých záhonů. Věřím, že i přes
veškeré nutné práce na zahradách, terasách
a balkonech, si najdete trochu času přečíst si
Kulturní kalendář. Jako každý měsíc se dozvíte mnoho poutavého.
"Radost z květin za oknem…. Není to jenom
radost z té krásy a něžnosti, ale taky radost
z úspěchu při pěstování" (Karel Čapek)
S přáním krásného měsíce května
Za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

Jubilea
Hana Renzová
Božena Bláhová

Marta Svatá
Jiřina Lanková

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

Významné dny:
1. květen Svátek práce
8. květen Den vítězství – státní svátek

Městský úřad informuje
Platba za údržbu a použití hřišť
ve sportovním areálu za ZŠ Hodkovice nad Mohelkou
Malé hřiště
Volejbal, košíková, nohejbal, tenis
90 Kč / 1 hodina
700 Kč / předplatné na 10 hodin

Fotbalové hřiště
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 začala od 1. dubna 2012.

Antonín Samek, starosta města
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Upozorňujeme občany na splatnost poplatků
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za komunální odpad, že termín splatnosti
tohoto poplatku pro celý rok 2012 je podle platné obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 pouze do 31.
května. Pokud platíte půlročně, splatnost 1. pololetí byla do 31. března 2012 a 2. pololetí je do konce
září 2012.
Zároveň upozorňujeme chovatele psů, kteří ještě nesplnili svoji platební povinnost při úhradě
místního poplatku ze psů, že termín splatnosti podle platné obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 je
31. březen příslušného roku.

Povinnosti majitelů psů
Správný vztah ke zvířatům znamená kromě radosti také starosti, povinnosti a péči. Řešení vztahu majitelů zvířat a ostatních osob pohybujících se na ulici je ve vzájemné toleranci.
Chov psů je dosud podle občanského zákoníku (OZ) chápán jako vlastnictví věci. Majitel zvířete
je za něj plně zodpovědný a je povinen zdržet se všeho, čím by zvíře nad míru přiměřenou poměrům
obtěžovalo jiného nebo čím by ohrožovalo výkon jeho práv (§ 127 OZ) a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí (§ 415 OZ).
Každý si může pořídit a vlastnit psa libovolného plemene a v libovolném počtu, ovšem jen za
podmínky dodržování občanského zákoníku, veterinárních a zdravotních předpisů. Každý chovatel
psa má povinnost psa přihlásit k místnímu poplatku za psa. Poplatek platí chovatelé za držení psa
vždy do 31. března příslušného roku. V našem případě je možno poplatek uhradit v pokladně na MěÚ
Hodkovice nad Mohelkou, nebo na účet 19-0984945399/0800 a variabilní symbol 1341. Plátce poplatku má ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která
má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit
každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Povinné očkování proti vzteklině musí majitel zajistit v šesti měsících, poté opakovaně vždy po
uplynutí jednoho roku.
Na veřejném prostranství by měl majitel opatřit psa náhubkem a vést jej na vodítku. Musí zabránit tomu, aby pes obtěžoval jiné osoby či zvířata. Zákaz vstupu psů platí pro dětská hřiště a pískoviště. Volné pobíhání psů není povoleno. Pokud se pes vzdálí od držitele natolik, že ho není schopen
ovládat, může být taková situace posouzena jako únik zvířete a porušení povinnosti podle § 13 odst.
1 zákona na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb.) tj. učinit opatření proti úniku zvířete.
Čistota je častým důvodem sporů mezi pejskaři a ostatní veřejností. Z vlastní zkušenosti musíme
potvrdit, že pro část pejskařů bohužel stále není samozřejmostí uklízet po svém psovi. Při pokousání
psem je dobré nepodcenit situaci a získat doklad o očkování psa proti vzteklině. Každý majitel psa má
povinnost zajistit neprodleně veterinární vyšetření v případě, že došlo k poranění člověka.
Veškeré poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, případně
převodem na účet u České spořitelny, a. s. – č. účtu 19-0984945399/0800 s variabilním symbolem
– pro poplatek za komunální odpad 1337 a číslo popisné.
– pro místní poplatek ze psů 1341
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Městský úřad informuje
Informace z 6. zasedání rady města 21. 3. 2012
R M ruší usnesení č. 225/11 v plném rozsahu a přijímá následující usnesení: RM schvaluje
provedení nového geometrického zaměření na náklady pana R. H., bytem Hodkovice n. M.,
s následným odkupem částí pozemků.
−− R M souhlasí s předloženým Komunitním plánem obcí Podještědí a předkládá věc k rozhodnutí ZM.
−− R M schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč pro Středisko rané péče o. p. s. v Liberci.
−− R M souhlasí se zřízením věcného břemene na p. p. č. 27/1 a předkládá věc k rozhodnutí ZM.
−− R M schválila rozdělení částky 33.732 Kč, získanou z provozu VHP. Prostředky budou použity na podporu mimoškolních aktivit dětí a mládeže.
−− R M schvaluje žádost ředitelky MŠ, aby byl hospodářský výsledek ve výši 9.296,82 Kč za rok
2011 převeden do rezervního fondu.
−− R M souhlasí s pronájmem ordinace praktického lékaře MUDr. Martinu Malíkovi od
1. 9. 2012 a souhlasí s provedením nutných úprav pro splnění hygienických norem.
−− R M bere na vědomí inventarizační zápis o výsledcích inventury majetku ve správě Města
H. n. M.
−− R M schvaluje uspořádání akce Májka, která se uskuteční 30. 4. 2012.
−− R M projednala připomínku části obyvatel DPS a trvá na svém usnesení 214/11.
−− R M projednala nabídky auditorských firem a rozhodla zadat audit společnosti Teplo Hodkovice panu ing. Karlu Hamplovi, bytem Praha, IČ 45329656.
−− R M bere na vědomí odstoupení společnosti Lesprojekt Stará Boleslav s. r. o. od zpracování
lesního hospodářského plánu a schvaluje uzavření smlouvy na zpracování LHP se společností EKOLES-PROJEKT s. r. o.
−−

Informace ze 7. zasedání rady města 4. 4. 2012
−−

−−
−−
−−

−−

R M bere na vědomí výsledek výběrového řízení na projekt rekonstrukce městské kotelny
provedený firmou TRIGAD s. r. o. a doporučuje jednateli TEPLO Hodkovice s.r.o. uzavřít
smlouvu na prováděcí projekt včetně vyřízení stavebního povolení se společností KOPRIN
s. r. o za nabídnutou cenu 150.000 Kč bez DPH.
R M bere na vědomí další seznam návrhů, připomínek a námětů, které podala za nezávislé
kandidáty paní Mgr. Alena Urbánková.
R M bere na vědomí žádost o povolení závodu „Maratón okolo Liberce“ a požaduje doplňující
informace o domluvě s SK Hodkovice a zajištění parkování pro účastníky závodu.
R M souhlasí s aktualizací nájemní smlouvy na prodejnu v č. p. 625 a ukládá tajemníkovi
projednat návrh smlouvy se ZO Českého zahrádkářského svazu Hodkovice a stávající nájemkyní.
R M projednala návrh rozpočtu na rok 2012 předložený finančním výborem. RM doporučuje dopracovat návrh dle projednaných připomínek a předložit ke schválení ZM.
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 M doporučuje v souladu s usnesením ZM 38/10 prodej domu č. p. 39, ul. Rychnovská
R
formou spoluvlastnických podílů přednostně stávajícím nájemníkům za celkovou cenu
1.440.000 Kč.
−− R M projednala posouzení a návrh změny způsobu vytápění radnice a budovy č. p. 217
a v souladu s tímto návrhem požaduje předložit od ředitele TS nejméně 3 nabídky na realizaci této akce.
−− R M schvaluje návrh Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, předložený ředitelkou MŠ.
−− R M bere na vědomí informaci místostarostky, o podání žádosti do programu G11 na Liberecký kraj - dotace na Hodkovické slavnosti 2012.
−−

Informace z 8. zasedání rady města 18. 4. 2012


 M souhlasí s pořádáním závodu Maratón okolo Liberce se startem a cílem v Hodkovicích
R
n. M.
−− R M schvaluje vypovězení smlouvy na prodejnu v č. p. 625 se ZO Českého zahrádkářského
svazu a pověřuje tajemníka uzavřením nové nájemní smlouvy s paní P. V., bytem Turnov.
−− R M pověřuje ředitele TS Hodkovice projednat možnosti potřebných oprav místní komunikace č. III/2814 do obce Žďárek.
−− R M schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, ul. Podlesí 537 s paní M.F. na dobu
šesti měsíců s platností od 1. 5. 2012.
−− R M schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem zahrádky vedle č. p. 391 s panem P. B.
a paní P.J. na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
−− R M schvaluje provedení stavebních úprav v bytě č. 4, ul. Liberecká 6 dle předložené specifikace na náklady žadatele, pana D. H. Náklady na výměnu oken budou postupně umořeny
z nájemného a celá akce proběhne pod dohledem ředitele TS.
−− R M souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na ordinaci praktického lékaře k 31. 8. 2012.
Žádost podala MUDr. Dagmar Večerníková.
−− R M souhlasí s pořádáním akce Cyklistický závod – časovka jednotlivců dne 29. 4. 2012 od
11:00 do 14:00 a uzavřením komunikace v době konání závodu.
−− R M souhlasí s výměnou okna v bytě č. 15, Podlesí 622. Okno bude vyměněno na vlastní
náklady žadatelky paní R. J. a budou postupně umořeny z nájemného.
−− R M bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby. Stav dluhů činí
k 16. 4. 2012 233.684,60 Kč. RM požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.
−− R M bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu osob, Rychnovská 391, u pana J. F. + 1 osoba
−− R M projednala informaci o dlouhodobých platebních problémech při úhradě nájemného
a služeb u paní M. P., a ukládá tajemníkovi provést potřebné kroky k uvolnění bytu.
−− R M projednala informaci o dlouhodobých platebních problémech při úhradě nájemného
a služeb u paní K. C., a ukládá tajemníkovi provést potřebné kroky k uvolnění bytu.
−−

Úplné znění usnesení RM a ZM najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka
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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
13:00 – 13:10
13:55 – 14:05

Hodkovice n. M.
kotelna
Záskalí
autobusová zastávka – OTOČ
Záskalí
spodní zastávka
Hodkovice n. M.
Liberecká – v kolonii – OBĚD
Hodkovice n. M.
náměstí
Hodkovice n. M.	křižovatka ulice Rychnovská
a Pelíkovická (bývalé sběrné suroviny)
Hodkovice n. M.	(bývalý Garit) – OTOČ
Jílové
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.
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Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři a uživatelé,
uplynulý měsíc březen byl vyhlášen jako Měsíc čtenářů. Jak jsme již dříve
informovali, naše knihovna se k této celostátní akci SKIP připojila a vyhodnotila
svého nejvěrnějšího čtenáře, paní Ivanu Holasovou, která byla také za naši
knihovnu delegována na setkání čtenářů do Krajské knihovny v Liberci.
Paní Holasovou, Jitku Šulcovou, Kláru
Bínovou, Ludmilu Frýdlovou, Lenku Karkošovou a Pavla Černoška jako nejpilnější
čtenáře, paní Miloslavu Kopovou, Věru Najmanovou a Zdeňka Hejzlara jako nejstarší
čtenáře, Vítka Musila, Adélu Kolomazníkovou a Ester Bínovou jako nejmladší čtenáře,
jsme uvítali v naší knihovně na příjemném
posezení. Všichni zmínění čtenáři obdrželi z rukou starosty města pana Antonína
Samka a knihovnice Hany Vaňkové blahopřání a drobnou pozornost. Posezení s našimi čtenáři bylo skutečně milé a já věřím, že
si ho budeme moci v příštím roce zopakovat.
Kalendárium:
1. 5. Svátek práce, slaví se od roku 1890
5. 5. Výzmaný den ČR, výročí povstání pražského lidu v roce 1945
8. 5. Státní svátek, Den osvobození od fašismu
9. 5. 1927 nar. Ludmila Vaňková, prozaička,
autoka historických románů - 85 let
17. 5. 1937 nar. Zdeněk
(zemř. 2011) - 75 let

Šmíd,

prozaik

20. 5. 1882 nar. Singrid Undset, norská prozaička, nositelka Nobelovy ceny
(zemř. 1949) - 130 let
28. 5. 1912 nar. Patrick White, australský
prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 1990)
- 100 let

Nejžádanější knihou měsíce března byla
kniha Margaret Atwoodové - Příběh služebnice a kniha Jana Bauera - Zemřít pro
jediného boha. Z dětských knih byla nejvíce
žádána kniha Insy Bauera - Indiáni a dobrodružné knihy od Thomase Breziny. Nejčastěji půjčovanými časopisy byly Bravo Girl
a Tina.
Hana Vaňková
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Informace z MŠ Hodkovice nad Mohelkou
„Den plný kouzel“
v pátek 11. 05. 2012 v 9:00 hodin bude v mateřské škole kouzlit kouzelník Waldini.

Plavecká výuka dětí mateřské školy
bude zahájena ve čtvrtek 17. 05. 2012.
Přihlášené děti absolvují 5 lekcí v Plavecké škole v Jablonci nad Nisou.

Celodenní turistický výlet dětí MŠ
se uskuteční v úterý 29. 5. 2012.

Oslava Mezinárodního dne dětí
spojená s průvodem masek městem (od 10:00 hodin) se bude konat v pátek 1. 6. 2012.

Základní škola Hodkovice nad Mohelkou

SBĚR PAPÍRU
KVĚTEN 2012
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

28. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.
1. 6.

7.00 – 8.00
7.00 – 8.00 a 15.00 – 17.00
7.00 – 8.00
7.00 – 8.00 a 15.00 - 17.00
7.00 – 8.00

Papír bude vybírán za školou u školní jídelny
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Informace ze Základní školy
T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
Dny otevřených dveří na ZŠ Hodkovice n. M
28. 3. a 29. 3. 2012
Završením PROJEKTU TOP 6KLIKO byly dny otevřených dveří na ZŠ Hodkovice n. M.
V tomto projektu vytvořili od října 2009 učitelé naší školy 93 testů pro hlasovací zařízení
TURNING POINT a SMART RESPONSE, 42 objektů pro interaktivní tabule, 20 krátkodobých
a 2 dlouhodobé projekty. Návštěvníci naší školy si mohli prohlédnout nové vybavení školy
technikou a pomůckami pro různé předměty, metodické materiály a výstupy z dlouhodobých
projektů „Pohled do historie nás inspiruje“ a „Na spojnici Ještědu a Českého ráje“.
Již 13. 3. 2012 navštívil
Mgr. Stanislav Eichler.

ZŠ

Hodkovice

n.

M.

hejtman

Libereckého

kraje

pan

„Děkuji za prohlídku hodkovické školy. Na první pohled je zřejmé, že zde pracuje skvělý tým
učitelů a věřím, že do takové školy chodí všichni žáci rádi. Kéž bychom takových škol měli
v Libereckém kraji víc.“
Mgr. Eichler Stanislav, hejtman Libereckého kraje
28. 3. 2012 si školu prohlédli zastupitelé města, zástupci ČŠI, KÚ v Liberci, Technické univerzity v Liberci, Karlovy univerzity v Praze a okresní sekce MO v Liberci (celkem 27 účastníků).
„Blahopřeji k dalšímu posunu ve kvalitě vzdělávání.“
Mgr. Karel Bárta, zástupce KÚ Liberec
„Byl jsem zde, viděl jsem a zvítězili učitelé. K dnešnímu DNI UČITELŮ přeji hodně zdravých
a pevných nervů.“
Zbyněk Dostrašil, zastupitel města Hodkovice n. M.
29. 3. 2012 přivítala škola 123 návštěvníků z města a okolí, zástupců ZŠ Osečná, Turnov,
Tatobity a Přepeře
„Blahopřeji paní ředitelce, týmu zaměstnanců školy, žákyním, žákům za realizaci záměru,
který jistě přispěje dalšímu rozvoji výchovy k lásce k regionu a místní krajině.“
Mgr. Roman Mareš, ředitel ZŠ Skálova Turnov
„Pochvala a dík celému týmu, který toto krásné dílo vytvořil.“ (Hana Horáčková)
„Děkuji všem za uspořádání výstavy, která by měla být učebnicí všem obyvatelům Hodkovic
n.M. a okolí.“ (Pelantovi)

Kulturní kalendář
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Domov a Centrum aktivity
V letošním roce uplyne sto let od otevření budovy č. p. 451. Roku 1912
dochází k dokončení dětského domova okresu Liberec. Jedná se o slavnou událost, při které nechybí městské zastupitelstvo, spolky a jeho
jasnost kníže Alain Rohan s chotí a mnoho dalších. Město je slavnostně
vyzdobeno.
V průběhu sta let budova několikrát
Během let se měnil i personál od řázměnila účel svého užívání. Nejdříve
dových sester k dnešním pracovníkům
dětský domov, pro místní obyvatele zná- sociálních služeb.
mý jako Kinderheim. V době druhé svěBudova po celou dobu svojí existence
tové války útočiště pro válečné sirotky sloužila různé formě sociálních služeb,
z německých rodin, posléze zde probíhají
i když v době jejích vzniku sociální služby
ozdravné pobyty pro děti ohrožené tuber- nikdo nenazýval ani sociálními, ani služkulózou, odtud název ozdravovna.
bami.
Od roku 1968 se účel mění. Vzniká
Co přát domu č. p. 451 do budoucna
ústav pro mentálně postižené chlapce, – snad dalších sto let a klidné soužití místkterý se po roce 1990 postupně přetváří
ních obyvatel.
na Domov a Centrum aktivity pro menV Hodkovicích nad Mohelkou
tálně postižené dospělé lidi.
Jana Lachmanová

Oslava stého výročí založení budovy Domova
v Hodkovicích nad Mohelkou, Liberecká 451

1912 - 2012
ªª Dne 19. května
od 13 hodin.
ªª Tanec, zábava
i občerstvení na
místě.

50
0

50,-

od

25 kg

Značkové suché
maltové
směsi

3.490,-

3.490,-

2.990,-

Hurricane HBI 80, motor
2-taktní, výkon 0,8 kW/
1,1 PS, 25 cm3, šířka záběru
struna 43 cm/ nůž 23 cm,
struna  2 mm, 2x 3 m
nebo 4-zubový nůž

Benzinový
křovinořez

3.290,-

39 cm

2,04 PS

Hurricane HBG 39, výkon 1,55 kW/
2,04 PS, šířka záběru 39 cm,
motor GGP RS100, 4-taktní, 100 cm3,
5 poloh nast. výšky střihu, šasi tvrzený
plast, sběrný koš 45 l, il. foto

Benzinová sekačka

m
53 c

1.990,-

46 cm

Gardetech GTW 5218, 2-taktní motor,
výkon 3,1 PS, objem 52 cm2, řezná lišta
46 cm, hmotnost 6 kg, řetěz Oregon,
automatické
mazání
3,1 PS

Benzinová řetězová pilaa

9.990,-

3,5 PS

Gardol 5350 SPE, výkon 2,6 kW/ 3,5 PS,
šířka záběru 53 cm, motor B&S
625 Series, 4-taktní, 190 cm3, elektrostart,
5 poloh nast. výšky střihu, centrální, šasi
ocelový plech, sběrný koš 60 l

Benzinová sekačka s pojezdem

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !

Hodkovice 190x130 BW.indd 1

13.04.12 15:08

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 5. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 (u Globusu) • tel.: 489 204 111-2 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz

14,

od

50 – 300 x 500 x 250 mm,
hladké
nebo PDK

Přesné tvárnice

5.030,-

3-místná, ocelová konstrukce, práškově
lakováno, pohodlné polstrování, barva
mandarinka, il. foto

1.990,-

Zahradní houpačka

provedení: kombinace eukalyptové dřevo a kov
křeslo, stohovatelné
stůl, 159 x 97 cm
lavička

LIBEREC

Zahradní nábytek Jasmín

Placená inzerce

Kulturní kalendář
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V KVĚTNU 2012 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME
6. 5. 2012 od 18:30 hodin – ÚPLŇKOVÁ MEDITACE
Meditací provází Šárka Horychová. Vstupné 50 Kč.

9. 5. 2012 od 16:00 hodin – Babi buď in, dědo buď free…
Součást projektu Mezigenerační komunikace. Módní show. Vstup volný.

19. 5. 2012 od 15:00 hodin – Sportovní odpoledne

Součást kampaně Sítě Mateřských center Křídla a kořeny naší rodiny.
Pokus o překonání loňských ustavujících rekordů. Vstup volný.

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. – 1. 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
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Pro rodiče našich nejmenších připravujeme

CVIČENÍ KOJENCŮ
A BATOLAT
Zahájení cvičení v úterý 15. 5. 2012.
10:00 – 10:40 kojenci od 3 měsíců
•
•
•
•
•
•

určené pro děti od 3. měsíců do období než začnou lézt po kolenou
vhodná pohybová aktivita podporující hravou formou psychomotorický rozvoj dítěte
nabízí příjemné setkávání maminek s dětmi stejného věku
umožňuje klidné povídání nad problematikou dětského vývoje, každodenních starostí
a také radostí
lekce trvá 40 min., cvičení je bez pomůcek i s pomůckami, mezi jednotlivými cvičebními
prvky je dostatečný prostor na uvolnění
maminky potřebují pohodlné oblečení, pro děti nejsou vhodné dupačky, nejlépe
punčošky, tepláčky do pasu, bavlněnou plenku, papírovou podložku, hračku pro
motivaci

11:00 – 11:45 batolata
•
•
•

pro lezoucí děti a děti, které začínají chodit
lekce trvá 45 min., cvičení je bez pomůcek za doprovodu říkanek i s pomůckami
maminky i děti potřebují pohodlné oblečení,

Vstupné:

50 Kč, permanentka 10 lekcí – 450 Kč

Lektorka:	Věra Trejbalová
absolventka kurzu Cvičení kojenců a batolat – Hobit Plzeň
		

Bližší informace na tel. 602 119 787.

Kulturní kalendář

14

ZO SDH HODKOVICE NAD MOHELKOU

POZVÁNKA NA 13. ROČNÍK

MEMORIÁL VLADIMÍRA LINKY
POŘÁDANÝ DNE 26. KVĚTNA 2012
V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU
ÖÖ Jedná se o pochod, během kterého účastníci plní netradiční disciplíny.
ÖÖ Hlídka musí mít 5 členů.
ÖÖ Lze přihlásit i dětské hlídky, samostatná kategorie.
PREZENTACE:
8:00 – 8:45 v hasičské zbrojnici
START:
9:00 – první hlídka
STARTOVNÉ:		100 Kč ZA HLÍDKU (20 KČ ZA OSOBU)
ÚHRADA PŘI PREZENTACI
Během dne je připraveno občerstvení, posezení s příjemnou hudbou,
hrají skupina HURAŠ BAND, RELAX
Závazné přihlášky zašlete do 19. KVĚTNA 2012
Na adresu:
Jaroslav MENCL
		Riegerova 269
		
463 42, Hodkovice nad Mohelkou

Případné dotazy na telefonu:
482 729 522 – VEČER

604 118 377 – BĚHEM DNE

607 223 527
www.hasici.hodkovice@seznam.cz
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V Ý K UP HL EM Ý Ž ĎŮ
Výkup bude zahájen 2. května 2012 u pana Jaroslava
Honců, česká ulice 148, Hodkovice nad Mohelkou.
Vykupuje se vždy ve středu a v neděli od 18:00 – 19:00 hodin.
Vykupuje se až do odvolání této akce, popřípadě dle dohody.

Placená inzerce

Kontakt a bližší informace: 724 234 335

Memoriál Vladimíra Linky – VRÁCENKA
…………………………………………………………………………………………
organizace
…………………………………………………………………………………………
počet hlídek
......................................………………………………………………………………
podpis…………………………......................................

Kulturní kalendář
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O „Kalvarii“
Dle historika Květoslava Langa se náhorní plošina nad Hodkovicemi původně jmenovala „Vrchoviště“. Ves Vrchovina dostala pojmenování podle tohoto původního
názvu. Později vznikl název „Kostelní vrch“. „Kalvarie“ (Křížová cesta) byl pouze
název cesty podél kapliček ke kapli a k šibenici. Nyní, když se řekne „Kalvarie“,
tak většina obyvatel Hodkovic pod tímto názvem rozumí celý vrch, včetně letiště.
Vývoj pomístních jmen je někdy zajímavý. Podívejme se nyní trochu do historie té
naší „Kalvarie“.
V roce 1818 se radní města pan Josef Ludwig
spojil s podnikatelem Františkem Planerem a dohodli se na myšlence vytvořit na Kostelním vrchu tzv. „Kalvárii“. Pan Planer založil pro tuto
myšlenku zvláštní fond a od magistrátu města
obdrželi stavební povolení ke stavbě Křížové
cesty a stavební místo pro postavení kaple.
Současně jim magistrát v sousedství budoucího
staveniště přenechal kus pole, z pachtovného se
měla hradit údržba Křížové cesty a kaple. Podle
kronikáře Cejnara z Frýdštejna se kaple měla
stavět na místě, kde dříve stával rytířský hrad,
který r. 1421 vypálil a zničil husitský hejtman
Čapek ze Sán. Nikde jinde než v této kronice jsem
ale další zmínku o této tvrzi nenašel. V německé
kronice se ale podotýká, že schody, které vedou
z pod kopce až nahoru ke kapli v podobě jakýchsi
odpočívadel, nebyly stavěny pro křížovou cestu
kapliček. Tyto schody tam byly daleko dříve.
Křížová cesta se začala stavět 8. srpna 1818.
Stavba se stala věcí celého města. Obraz do kaple
objednal a zaplatil Jan Walent u pražského malíře Furicha. Sochu Krista pořídila z vlastních
prostředků Františka Blaschková z Bezděčína.
Od cechů kovářů, kolářů, zámečníků a bednářů
pochází oltářní zařízení a svícny. Kaple měla
věžičku, ale bez zvonu. Ustavila se „Loterní společnost“, která věnovala zvon a ostatní potřebné
zařízení. V roce 1820 byla stavba kaple dokončena. Pravidelné mše ale nabylo možné tady
konat, pořádání mší nebylo zemským úřadem
v kapli povoleno. Až v roce 1840 obnovil žádost
na konání mše v kapli okresní vikář a farář Jan
Pažant, žádost byla opět zamítnuta, to ho neod-

radilo a v roce 1841 podal žádost znovu s tím,
že tím místní mateřský kostel nikterak neutrpí.
Hodkovická veřejnost se domáhala povolení
bohoslužeb v kapli a občané se rozhodli, že zajistí úřadům záruku, že kaple bude opravována
a konání bohoslužeb bude v důstojném prostředí.
Továrník Ferdinand Unger daroval 50 zlatých,
vdova po lékaři Augustinu Khittelovi 40 zlatých, Anna Schpitzková 5 zlatých. Občan Josef
Masopust odprodal část svého lesa za 45 zlatých
a přidal je do sbírky, mezi občany se vybralo
dalších 60 zlatých. Za těchto podmínek konečně
zemský úřad konání mše povolil, místnímu magistrátu toto sdělil 4. června 1842.
Tato zpráva byla veřejností přijata zvoněním
na Kalvárii a střelbou z hmoždířů. Provedla se
údržba Křížové cesty a kaple i za pomoci sousedních obcí Sedlejovic, Radostína, Třtí, Vrchoviny
a Kocourova.
7. srpna 1842 došlo k vysvěcení kaple duchovním správcem Michalem Grundem podle
velké „Pražské agendy“. Slavnost začala střelbou
z hmoždířů, v průvodu šli na Kalvárii občané,
zástupci magistrátu, cechů, církevních hodnostářů a vrchnosti. Kázání bylo v německé řeči,
v české pouze krátký projev. Slavnost trvala od
10 hodin do 13,30. V hotelu na náměstí byl slavnostní oběd. Při této příležitosti daroval do kaple
Ferdinand Unger přepychový křišťálový lustr.
S využitím překladu německé kroniky
p. J. Honzejkem sepsal
Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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Co se píše v kronice města před 120 lety
Rok 1892
Dne 12. září zemřel kníže Kamil Rohan
na svém zámku v Sychrově ve stáří 92 let. Byl
občanem Hodkovic, pohřben byl v Loukově,
kde má rodina vlastní hrobku.
V tomto roce byla do Hodkovic zavlečena
asiatská cholera. Zavlekli ji k nám židovští
obchodníci, kteří ji nejdříve zavlekli do Ruska,
potom do Rakouska, Německa a Francie.
Epidemie řádila hlavně v Hamburku, Polsku
a Maďarsku.
Město Hodkovice se připravilo k obraně
proti této nemoci. Zařízeny byly isolační lokály jako nemocnice, s parními desinfikačními stanicemi a přístroji k tomu náležejícími. Dále byla ustavena sanitní komise za
předsednictví starosty města. Jako epidemie
u nás tato nemoc nepropukla.
Počet zemřelých v roce 1892 byl 82.
Rok 1892 byl neslýchaně suchý, Mohelka
byla téměř bez vody. Vodní mlýny a podniky
odkázané na vodu zastavily výrobu.

V Hodkovicích nebylo dobře postaráno
o chudé občany. Lidé chodili dům od domu
žebrotou, někteří i s ﬂašinetem. Flašinetář
zahrál u domu a dostával krajíček chleba, případně jiné jídlo, staré boty, šatstvo nebo i jeden až dva haléře. Starosta města navrhl, aby
občané dávali finanční dary na podporu chudým a město se potom postará o své chudé
a nemocné. To se uskutečnilo, vybralo se 900
zlatých ročně.
Hodkovické spořitelně se dařilo, vykazovala 11 134 zlatých čistého příjmu.
Dobročinným účelům věnovala ve městě
5 000 zlatých. Např. vánoční nadílka chudým
dětem 200 zlatých, chudým lidem 100 zlatých, hasičský sbor 200 zlatých, údržba koupaliště 100 zlatých, radniční stavební fond
2 500 zlatých, atd.
S využitím překladu kroniky
p. Ladislavem Tomešem sepsal
Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

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.

Kulturní kalendář
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Tipsport arena v Liberci
Jeronýmova 570/22 • Liberec 7

KVĚTEN 2012

Liberecké Všeho Trhy
12. a 26. 5. 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.

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.

Do Liberce se vrací legendární slovenská hudební skupina v čele s kytaristou a zpěvákem
Jozefem „Jožo“ Rážem. Kapela s sebou přiváží osvědčené hity jako Láska moja, Neviem
byť sám, Zaľúbil sa chlapec či Kočka i písně z nejnovějšího alba Anjelská daň.

DÁLE VÁS V ROCE 2012 ČEKÁ
Taneční show A-STYL LIBEREC
17. 6. 2012 17.00 hod.

Největší taneční škola v regionu, několikanásobní mistři ČR ve street dance A-STYL LIBEREC
připravila originální taneční show určenou široké veřejnosti. Tanec, emoce, zábava, originální
choreograe, to vše Vás čeká v podání téměř 600 tanečníků.

SPORT LIVE 2012
8. 9. 2012 10.00 - 16.00 hod.

Již posedmé Vás srdečně zveme na sportovní show a veletrh SPORT LIVE. Z původního dne
otevřených dveří Tipsport areny, jak byl koncipován první ročník, se stal tradiční každoroční
sportovní svátek. Vstup pro všechny návštěvníky zdarma.

Mistrovství světa v agility 2012
4. - 7. 10. 2012

Po úspěšném ME v agility, které v roce 2010 hostil atletický a fotbalový stadion v areálu
Sport Parku Liberec, se čtvernozí závodníci se svými pány opět chystají na cestu do
Liberce. Začátkem října se totiž v Tipsport areně uskuteční Mistrovství světa.

EDUCA 2012 MYJOB LIBEREC
18. - 20. 10. 2012

Veletrh EDUCA 2012 MYJOB LIBEREC je určen všem zájemcům o práci, studium
a celoživotní vzdělávání v České republice i v zahraničí. Tipsport arena se na 3 dny promění
v jedno obrovské náborové a informační centrum. Vstup pro návštěvníky zdarma.
800
Vstupenky v síti Ticketpro
www.ticketpro.cz

www.tipsportarena.cz

Placená inzerce

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

PROGRAM AKCÍ
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Placená inzerce

LIBERECKÝ JARMARK
2012

www.liberec.cz
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Nohejbalový oddíl – SK Hodkovice nad Mohelkou
LIBERECKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ - 2012
DOMÁCÍ

výsledek

HOSTÉ

datum

den

čas

1

Semily

:

Hodkovice

27. 4. 2012

pátek

17:00

2

Lučany

:

Hodkovice

4. 5. 2012

pátek

17:00

3

Hodkovice

:

pátek

17:00

4

Nový Bor

:

Hodkovice

18. 5. 2012

pátek

17:00

5

Hodkovice

:

Maják

25. 5. 2012

pátek

17:00

6

Hodkovice

:

Ostašov

1. 6. 2012

pátek

17:00

7

Hodkovice

:

Koberovy

8. 6. 2012

pátek

17:00

:

Hodkovice

15. 6. 2012

pátek

17:00

Hodkovice

22. 6. 2012

pátek

17:00

SK Šmidliboys 29. 6. 2012
"A"

pátek

17:00

8

SK Šmidliboys
"A"

SK Šmidliboys 11. 5. 2012
"B"

9

Ostašov

:

10

Hodkovice

:

11

Hodkovice

:

Semily

24. 8. 2012

pátek

16:30

12

Maják

:

Hodkovice

27. 8. 2012

pondělí

16:30

:

Hodkovice

14. 9. 2012

pátek

16:30

:

Lučany

21. 9. 2012

pátek

16:30

13
14

SK Šmidliboys
"B"
Hodkovice

15

Koberovy

:

Hodkovice

28. 9. 2012

pátek

16:30

16

Hodkovice

:

Nový Bor

5. 10. 2012

pátek

16:30

Místo domácích utkání antukové kurty na kluzišti.
Občerstvení zajištěno.

SDH Záskalí pořádá v sobotu 12. května 2012 od 9:30 hodin

HASIČSKOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
ZÁSK ALÍ 2012
SOUTĚŽ SE KONÁ POD KULTURNÍM DOMEM – ZÁSK ALÍ
ZÁBAVA A OBČERSTVENÍ PO CELOU DOBU SOUTĚŽE ZAJIŠTĚNO!!!
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Nohejbalový oddíl – SK Hodkovice nad Mohelkou
Termíny a pořadatelství turnajů mládeže
1.

Čt

03.5.2012

16.30

trojice

SKP Maják

2.

Čt

10.5.2012

16.30

dvojice

Ostašov

KP

3.

Čt

17.5.2012

16.30

trojice

Semily

KP

4.

Čt

24.5.2012

16.30

dvojice

Ostašov

5.

Čt

31.5.2012

16.30

trojice

Hodkovice

6.

Čt

07.6.2012

16.30

dvojice

SKP Maják

7.

Čt

14.6.2012

16.30

trojice

Chotyně

Domácí turnaj na antukových kurtech na kluzišti.
Občerstvení zajištěno.

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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Kam za kulturou v regionu
Den

Čas

Název

Místo
konání

Charakteristika

Pořadatel

1. 5.

9:30 hod

Kittelova pouť

Krásná Pěnčín

Zajímavý program
pro děti i dospělé.

Kittelovo
muzeum

1. 5.

Prvomájový
průvod

Český Dub Workshop s výrobou MC Jablíčmávátek, transpako
rentů a alegorických vozů pro děti
i dospělé, následuje
pochod cca 2 km

1. 5. – 30. 9.

Panenky od
Diora

Muzeum
panenek
a medvídků pod
Troskami

K vidění panenka
ztvárňující jedno
z dvojčat hvězd
Angeliny Jolie a Brad
Pitta a panenky
v nejluxusnějším
provedení včetně
oblečení nejproslulejších světových
značek jako je Dior,
Dolce Gabbana, Luxury. Práce Annette
Ruth Herrington,
Any Healey aj . ÚT
– NE 10.00hod –
17.00hod

4. 5.

Rednex (Swe)

Vostrov
u Mnichova
Hradiště

Koncert.

Dům a zahrada

Liberecké
výstaviště

VIII. ročník prodejneuvedeno
ní a kontraktační
výstavy zaměřené
na úpravu a zařízení
interiéru, exteriéru
obydlí a potřeby pro
zahrádkáře.

Audience
s Albrechtem
z Valdštejna

Státní
hrad
a zámek
Frýdlant

Prohlídky zámku
spojené s audiencí
u Albrechta z Valdštejna.

10. 5. – 13. 5.

Čt – So:
9 – 18 hod,
Neděle:
9 – 16 hod

12. 5.

celý den

Vostrov

Státní
hrad
a zámek
Frýdlant
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14. 5.

19 hod

Alexandrovci –
The Europian
tour 2011

16. 5.

19 hod

Zkrocení zlé ženy Divadlo
F.X. Šaldy

19. – 20. 5.

10 – 17 hod Věda na zámku

24. 5.

20 hod

26. 5.

Tipsport
arena
Liberec

Oblíbený ruský soubor opět v Liberci.

TICKETART

komedie

Státní
zámek
Sychrov

V každou celou
hodinu poběhne
přestavení pro
všechny věkové
skupiny zaměřené
na fyzikální jev/
prvek. Vstupenky na
jednotlivá představení lez rezervovat
na pokladně zámku
(482416011)

Státní
zámek
Sychrov

Elán

Tipsport
arena
Liberec

Do Liberce se vrací
hudební skupina
v čele s kytaristou
a zpěvákem Jozefem
„Jožo“ Rážem.

TICKETPRO

9 – 17 hod

Zdislavská pouť

Státní
zámek
Lemberk

Mimořádné zpřístupnění středověké
věže.

Státní
zámek
Lemberk

26. 5.

19 hod

La Traviata

Divadlo
F.X. Šaldy

Dáma s kaméliemi

26. – 27. 5.

celý den

Pohádkový park

Státní
zámek
Sychrov

Víkend plný soutěží Státní
pro děti. Každé dítě zámek
dostane dárek, sou- Sychrov
částí programu je
čokoládová bitva.

AZměna programu vyhrazeny. Informace jsou výběrem akcí z dostupných zdrojů.
Více informací na www.evstupenka.cz a www.librecky-kraj.cz
Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou, http://www.hodkovicenm.cz, email: redakce@hodkovicenm.cz, telefon: 485 145 353 – 354,
485 145 204. Měsíčník – počet výtisků: 350 kusů. Cena: 5 Kč.
Redakce: Naďa Burianová. Uzávěrka je dvacátého dne předcházejícího měsíce. Registrační číslo MKČRE
11797. Sazba: Tomáš Žižka. Foto obálka: Jiří Dvořák. Za jazykovou úpravu odpovídá: Tiskárna.
Tisk: Jan Macek a Pavel Kusala, U Rybníka 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, email: pavel@tiskem.cz,
jan@tiskem.cz, telefon: +420 604 829 576, +420 777 801 486, +420 483 312 327.

KINO – K VĚTEN 2012
HODKOVICE NAD MOHELKOU
Pátek 4. května v 19 hodin

RIO
Animovaná rodinná komedie USA v českém znění. Délka 96 minut.
Vstupné 50 Kč.

Pátek 11. května v 19 hodin

HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
Animovaný rodinný film v českém znění. Délka 91 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 18. května v 19 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA
Animovaný rodinný film USA v českém znění. Délka 94 minut.
Vstupné 50 Kč.

Pátek 25. května v 19 hodin

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Animovaná rodinná komedie v českém znění. Jak za jednu noc nadělit všem
dárky? Délka 97 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 Jak vycvičit draka.

