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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
rádi se s vámi po prázdninách setkáváme! V zářijovém vydání kulturního kalendáře najdete 
důležité informace z městského úřadu, ale také mnoho pozvánek na společenské akce.  Těšíme 
se na vás na městských slavnostech nebo třeba retro hrách ve skalním údolí.

Na závěr bychom chtěli popřát všem školákům a učitelům klidný začátek školního roku.
Za kolektiv redakční rady Naďa Burianová

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

Hana Horáčková

Janina Frýdlová

Jubilanti v září
Josef Polej

Václav Černý

JEPTIŠKY 
 

Městské kulturní středisko pořádá zájezd do  
Divadla Na Fidlovačce v Praze na muzikál JEPTIŠKY  

 
V režii Lumíra Olšovského se v této muzikálové komedii představí Zora 
Jandová, Ludmila Molínová, Sandra Pogodová, Barbora Mošnová a Martina 
Šťastná. 

 
 Představení se koná v SOBOTU 26. září 2020 od 15.00 hodin. 
Autobus bude odjíždět z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou 
ve 13.00 hodin. 
 Cena vstupenky je 320,- Kč. Cena jízdenky je 220,- Kč. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Prodej vstupenek bude zahájen v Městské knihovně v Hodkovicích nad 
Mohelkou od 4. května 2020. Vstupenky zakoupené na původní termín Vám 
v knihovně vyměníme. 

Prodej vstupenek v Městské knihovně 
v Hodkovicích nad Mohelkou!

JEPTIŠKY

 y Představení se koná v SOBOTU 26. září 2020  
od 15.00 hodin. Autobus bude odjíždět z náměstí 
v Hodkovicích nad Mohelkou ve 13.00 hodin.

 y Cena vstupenky je 320 Kč. 
 y Cena jízdenky je 220 Kč.

Městské kulturní středisko pořádá zájezd 
do Divadla Na Fidlovačce v Praze 

na muzikál JEPTIŠKY 
V režii Lumíra Olšovského se v této muzikálové komedii představí Zora Jandová, Ludmila Molínová,  
Sandra Pogodová, Barbora Mošnová a Martina Šťastná.
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Informace ze 13. zasedání rady města 1. 7. 2020

 –  Rada města schválila cenovou nabídku na rekonstrukci kovaného oplocení hrobu č. 363 v Hod-
kovicích nad Mohelkou, kterou podal pan Jiří Kašpar, Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 15651517. 
Cena za zhotovení díla je 57.400,00 Kč. 

 –  Rada města schválila návrh kupní smlouvy na koupi dřeva, kterou předložila společnost 
Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové, 
IČ: 60913827. 

 –  Rada města schválila žádost o souhlas s použitím znaku města pro subjekt J. Váňa, Sportov-
ní..., 290 01, Poděbrady – Kluk, IČ: 02050692. Pan Váňa zajišťuje pro město sportovní odpoled-
ne v rámci akce „Týden pro rodinu“. Znak města bude použit na plakáty.

 –  Rada města schválila žádost o souhlas s použitím znaku města pro Rodinný klub Motý-
lek, z. s. Znak města bude použit na plakáty k benefičnímu koncertu.

 –  Rada města schválila přijetí daru pro Mateřskou školu Hodkovice nad Mohelkou s využi-
tím pro účely vymezené § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
od společnosti Monroe Czechia, s. r. o., Rychnovská 383, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, 
IČ: 61061620 ve výši 25.000,00 Kč.

 –  Rada města schválila přijetí daru pro Základní školu v Hodkovicích nad Mohelkou s vyu-
žitím pro účely vymezené § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpi-
sů od společnosti Monroe Czechia, s.r.o., Rychnovská 383, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, 
IČ: 61061620 ve výši 25.000,00 Kč.

 –  Rada města vzala na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za 
2. čtvrtletí 2020.

 –  Rada města schválila žádost Mgr. Martiny Jakab Hendrychové, vedoucí PS o povolení zámě-
ru změnit dodavatele obědů pro PS Hodkovice nad Mohelkou. Novým dodavatelem bude od 
1.09.2020 společnost SNAKE spol. s r.o., Kališnická 379/8, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 49902440.  
Rada města souhlasí s výpovědí smlouvy o zajištění stravování pro PS Hodkovice nad Mohel-
kou se společností GastroVan s.r.o., Kozáková 517, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08 Liberec, 
IČ: 22797831 ke dni 31.08.2020.

 –  Rada města schválila Provozní řád pedikérských služeb ve znění podle návrhu předloženého 
Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 1.07.2020.

 –  Rada města schválila Organizační řád Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohelkou ve znění 
podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 1.07.2020.

 –  Rada města schválila Provozní řád Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohelkou ve znění 
podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 1.07.2020.

 –  Rada města schválila Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelské služby včetně přílohy 
č. 1 – Sazebník úhrad s účinností od 1.07.2020.

Městský úřad informuje
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 –  Rada města schválila změnu dodatku č. 1 Zřizovací listiny Pečovatelské služby Hodkovice nad 
Mohelkou v článku III. dle přiloženého návrhu.

 –  Rada města projednala cenovou nabídku na sadové úpravy okolo nové přístavby mateřské 
školy v Hodkovicích nad Mohelkou, kterou podal za společnost DIKÉ ZAHRADY s.r.o. Ing. Petr 
Halama. Rada města pověřuje referentku oddělení životního prostředí Ing. Danu Karmazíno-
vou předložením alespoň dvou nabídek na sadové úpravy.

 –  Rada města vzala na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu 
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v Podlesí 653 u paní L. (+ 1 osoba).

 –  Rada města projednala žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 03/2019, o místním 
poplatku ze psů a posečkání daňové povinnosti, kterou podala paní Z. Š., bytem Hodkovice nad 
Mohelkou. Rada města nesouhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky. Posečkání 
daňové povinnosti nepřísluší do rozhodnutí rady města.

 –  Rada města projednala návrh ceníků provozovatele veřejného pohřebiště v Hodkovicích nad 
Mohelkou, které tvoří přílohu č. 1 Řádu pohřebiště města Hodkovice nad Mohelkou. Rada 
města schvaluje v Příloze č. 1 cenu za nájem pozemku ve výši 10,-Kč/m2/rok a cenu za služby 
spojené s nájmem místa na pohřebišti včetně vodného takto:

 y hrobky 150,-Kč/1 rok, 
 y hrobového místa pro uložení rakve se zemřelým 150,-Kč/1 rok  
 y urnové místo pro uložení zpopelněných ostatků zemřelých 150,-Kč/1 rok.

 Rada města schvaluje platnost ceníku od 1. července 2020.

 –  Rada města projednala žádost pana A. M., bytem Hodkovice nad Mohelkou prominout či po-
nížit úroky (prominutí poplatků z prodlení) z pohledávky související s nezaplacením pronájmu 
Kulturního domu v Hodkovicích nad Mohelkou. Na dluh je vydán Exekuční příkaz č. j. EX 
163/07. Rada města souhlasí se vzdáním se práva vymáhání poplatků z prodlení městem Hod-
kovice nad Mohelkou u této pohledávky a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města schválila stavební rozpočet na bourání komínu kulturního domu Hodkovice n. M. 
předložený společností Fireo s.r.o., Liberec XXV – Vesec, Česká 374, PSČ 463 12, IČ: 25470825 
za cenu 277.255,14 Kč bez DPH. 

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo pro zakázku „Rekonstrukce 
střech kulturního domu Hodkovice n. M.“ uzavřené se společností Fireo s.r.o., Liberec XXV – 
Vesec, Česká 374, PSČ 463 12, IČ: 25470825. Dodatkem se řeší uplatnění režimu přenesení 
daňové povinnosti. 

 –  Rada města ruší usnesení Rady města Hodkovice nad Mohelkou č. 117/20 ze dne 6.05.2020 
v plném rozsahu a nahrazuje ho usnesením č. 166/20. 

 –  Rada města projednala žádost o povolení přípojky vody na pozemek p. č. 3186 v k. ú. Hod-
kovice nad Mohelkou, který je ve vlastnictví žadatelky paní Mgr. E. S., Mozartova..., Liberec 
I-Staré Město, 46001 Liberec. Rada města souhlasí s připojením se k hlavnímu řadu vody za 
podmínky, že žadatelka uzavře s Městem Hodkovice nad Mohelkou Smlouvu o sdružení za 
účelem sdružení finančních prostředků a uhradí podíl 50.000,00 Kč, přípojka bude vybudová-
na na vlastní náklady žadatelky a bude v jejím vlastnictví.
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Informace ze 4. mimořádného zasedání rady města 29. 7. 2020
 –  Rada města schválila rozpočtové opatření č. 4/2019. Příjmy v rozpočtové změně jsou 411.000.- 
Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 208.000.- Kč a změna financování v rozpočtové změně je 
mínus 203.000,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 54.723.615.- Kč, výdaje po roz-
počtové změně budou 67.749.316.- Kč a financování po rozpočtové změně bude 13.025.701.- Kč. 
Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

 –  Rada města schválila žádost o uzavření Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12-4017867/VB/01, předmětem smlouvy je zřízení umístění, provozování, opravování 
a udržování Zařízení distribuční soustavy. Stavbou je dotčena nemovitost v majetku Města 
Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 31 (ostatní plocha) o celkové výměře 1627 m2, 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

 –  Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 
1.000 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

 –  Rada města schválila cenovou nabídku na zajištění kompletního dotačního managementu na 
projekt „Snížení energetické náročnosti budovy DPS Podlesí č.p. 653 Hodkovice nad Mo-
helkou“ pro získání dotačních prostředků z OPŽP, kterou podala společnost KEnergy s.r.o., 
Jeronýmova 229/7, Liberec 7 460 07, jednatel Bc. Daniel Kout. Nabídka je rozdělena na část 
přípravnou – 105.000.- Kč bez DPH a realizační dohled a udržitelnost – 94.000.- Kč bez DPH.

 –  Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou paní Mgr. Ire-
ny Ryplové o udělení výjimky v počtu zapsaných dětí ve třídách pro školní rok 2020/2021 na 
základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 2 vyhlášky 
č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Rada města schvaluje 
udělení výjimky v počtu zapsaných dětí na školní rok 2020/2021 na celkových 104 dětí.  

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
30.06.2020. Dluhy činí 102.167,00 Kč.         

 –  Rada města vzala na vědomí zápis kontrolního výboru. Na základě předložených závěrů vy-
řazuje z „nutné sledovat“ body – oprava dešťové kanalizace Jílové a odkanalizování objektů 
v Radoňovicích. 

 –  Rada města schválila návrh Smlouvy o dílo na poskytování servisních služeb na zařízení VISO 
(bezdrátový rozhlas) od společnosti Mopos Communication, a.s. Rokycanova 2798, 530 02 Par-
dubice. Roční náklady na profylaktickou kontrolu systému jsou stanoveny na 43.850.- Kč plus 
DPH dle platné sazby. 

 –  Rada města projednala předložené nabídky na certifikované měření světelnosti, zpracova-
ní závěrečné zprávy a zpracování závěrečného vyhodnocení akce „Výměna svítidel veřejného 
osvětlení ve městě Hodkovice nad Mohelkou“ a schvaluje zadání zpracování firmě METROLUX 
s.r.o. U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 160 00 Praha 10 za celkovou částku 63.283.- Kč vč. DPH 

 –  Rada města projednala předložené cenové nabídky na zpracování žádosti do programu EFEKT 
2021 na další etapu rekonstrukce veřejného osvětlení. Rada města schvaluje zadání zpracování 
firmě METROLUX s.r.o. U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 160 00 Praha 10 za celkovou částku 
65.945.- Kč vč. DPH.
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 –  Rada města projednala informaci o připravených projektech k realizaci a souhlasí se zadáním 
těchto projektů: Parkovací pruh u MŠ, chodník Mánesova – část mezi odbočkami k č.p. 530 
a ulice Sportovní, oprava přístupových chodníků k domům č.p. 544 a 545 s následným předá-
ním pozemků, oprava přístupového schodiště do kulturního domu.

 –  Rada města projednala předložené nabídky na akci Parkovací pruh u MŠ, které z pověření 
zastupitelstva města zajistil pan Roman Hanuš a schvaluje zadání zakázky panu Romanu 
Novotnému – autodoprava, stavební činnost, poradenství, Liberecká 7, 463 42 Hodkovice nad 
Mohelkou, IČ 01817191 za cenu 136.122,93 Kč vč. DPH. 

 –  Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kte-
rou předložila společnost METRONET s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1. Předmětem smlou-
vy je vedení veřejné komunikační sítě. Stavbou jsou dotčeny nemovitosti v majetku města 
Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemky p. č. 1940/3 o celkové výměře 147 m2, p. č. 1691/7 
o celkové výměře 14 m2, p. č. 1432 o celkové výměře 2.185 m2, p. č. 1439 o celkové výměře 
226 m2 a p. č. 1729/6 o celkové výměře 1107 m2, vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorá-
zová finanční náhrada je navržena ve výši 5.000, - Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné 
sazby platné ke dni uskutečnění platby. Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu 
města.

 –  Rada města schválila návrh na stanovení ceny pronájmu městské knihovny. Cena pronájmu 
knihovny je stanovena na 150.- Kč/hodina.

 –  Rada města projednala cenovou nabídku na akci „Souvislá údržba silnice Hodkovice n. M. – 
Jílové“ za cenu 46.900.- Kč, kterou podala pan Miroslav Ira – projektová a inženýrská činnost 
ve výstavbě, Sokolská 1149/26, 460 01 Liberec1, IČ 76251055 (není plátce DPH). Rada města 
s nabídkou souhlasí a pověřuje místostarostku města zadáním zpracování.

 –  Rada města projednala žádost části obyvatel Nových Hodkovic na odstraněné dopravního 
omezení – zpomalovacího prahu. Rada města z důvodu bezpečnosti a z důvodu pouze dočas-
ného umístění po dobu opravy křižovatky Rádelský mlýn s odstraněním nesouhlasí.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Město Hodkovice nad Mohelkou Vás zve  
na 5. veřejné zasedání zastupitelstva města,

které se uskuteční ve středu 9. 9. 2020 od 18 hodin  
v obřadní síni na radnici.

Těšíme se na Vaši účast.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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V pondělí 24.08.2020 okolo deváté hodiny ranní se rozezněly naším městem 
sirény, které téměř nikdy nepřinášejí dobré zprávy.

Během chvíle bylo zřejmé, že výjezd tentokrát 
nemíří na rychlostní silnici, ale k požáru rodin-
ného domu v Jílovém.

Rodinu Kadlecových postihla velká tragédie, 
když během malé chvíle přišli o střechu nad hla-
vou, požár způsobila technická závada zářivko-
vého svítidla.

Mnozí z Vás se zapojili do pomoci při úklidu 
a likvidaci následků požáru a za to Vám patří 
ohromné poděkování, umíme si vzájemně pomo-
ci, když je potřeba.

Město Hodkovice nad Mohelkou dnešním dnem vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc při zmír-
nění následků požáru, děkujeme Vám za Vaši pomoc.

Markéta Khauerová – starostka města

Informace o požáru 24. 8. 2020

Veřejná sbírka – Požár Kadlecovi
Cílem sbírky je pomoc při zmírnění následků požáru rodinného domu rodiny  
Kadlecových, Jílové 49, Hodkovice nad Mohelkou.

Sbírku pořádá město Hodkovice nad Mohelkou, na základě osvědčení, které vydal 
26.8.2020 Krajský úřad Libereckého kraje.

Účet pro veřejnou sbírku je založen u České spořitelny a.s. a od 27. 8. 2020 je 
možné zasílat finanční příspěvky.

20036 – 0984945399 /0800

V průběhu září budou připraveny také zapečetěné pokladničky, do kterých bude 
možné přispět.

Jménem rodiny Kadlecových DĚKUJEME za Vaši pomoc.
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 Krajský úřad Libereckého kraje 
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 320 • fax: + 420 485 226 362 
e-mail: diana.pospisilova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ:CZ70891508  
Datová schránka: c5kbvkw 

správní odbor 

Krajský úřad Libereckého kraje 

 

Město Hodkovice nad Mohelkou 
Ing. Markéta Khauerová, starostka 
Náměstí T. G. Masaryka 1  
463  42 Hodkovice nad Mohelkou 
 
 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE                                   NAŠE ZNAČKA                          VYŘIZUJE/LINKA                   LIBEREC 
 KULK 62900/2020       Diana Pospíšilová/320 

diana.pospisilova@kraj-lbc.cz 
26. 8. 2020 

 
 

O S V Ě D Č E N Í 
 

 

podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Krajský úřad Libereckého kraje – správní odbor tímto osvědčuje  
právnické osobě Městu Hodkovice nad Mohelkou,  

se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 1, 463  42 Hodkovice nad Mohelkou 
  zastoupenou Ing. Markétou Khauerovou, starostkou 

  která oznámila podle zákona č. 117/2001 Sb., konání veřejné sbírky 
 

,,Požár Kadlecovi“,  
 

že datem přijetí tohoto oznámení je: 
 

26. srpen 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Jiří Němec 
vedoucí správního odboru 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Krajský úřad Libereckého kraje 
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Datová schránka: c5kbvkw 
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Město Hodkovice nad Mohelkou 
Ing. Markéta Khauerová, starostka 
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JUDr. Jiří Němec 
vedoucí správního odboru 
 
 
 
 
 

Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům, přátelům, hasičům a sousedům 
za nezištnou a rychlou pomoc s likvidací následků na požáru dne 24. 8. 2020.

Velmi si vážíme veškeré Vaší podpory.
Rodina Kadlecova

PODĚKOVÁNÍ
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Upozorňujeme občany, že v měsíci září je splatný poplatek za komunální 
odpad za druhé pololetí roku  2020.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ Hodkovice nad 
Mohelkou, nebo bezhotovostně na účet 0984945399, kód banky 0800 a variabilní symbol pro 
platbu poplatku za komunální odpad je 1337.

UPOZORNĚNÍ – svozová firma vyváží popelnice v Hodkovicích nad Mohelkou, Záskalí a Ra-
doňovicích každý pátek (pro čtrnáctidenní svoz každý lichý pátek) v době od 00:00 hod do 
24:00 hod., tzn., že nádoba musí být přistavena k vývozu nejpozději ve čtvrtek večer.

V Jílovém a v Citeřích jsou nádoby vyváženy každé úterý (čtrnáctidenní svoz každé liché úterý) 
v době od 00:00 hod. do 24:00 hod., tzn., že nádoba musí být přistavena nejpozději v pondělí 
večer.

Jana Mizerová, Odbor správní a sociální, správa daní a poplatků

U P O Z O R N Ě N Í

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali 
IVO KOLOMAZNÍKOVI 
za organizaci fotbalového utkání
Hodkovických pardálů, které se  
konalo v sobotu 15. srpna 2020.

Dále děkujeme KáDéčku, restauraci 
Na koupališti, fotbalovému oddílu, 
rozhodčím a dalším, kteří se podí-
leli na realizaci tohoto utkání. 

Děkujeme také všem divákům, 
kteří na utkání přišli.

Hodkovičtí pardálové

Restaurace Na Koupališti 

pořádá 12.9.2020 od 15 do 22 hodin 

ROCKOVÝ FESTIVAL 
 
 
 
 
 

Těšit se můžete  

na 

 

 

 

HITMAKERS 
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TŘÍDÍME DOMA

Vážení spoluobčané, již dlouho řešíme otázku odpadového hospodářství, a  to 
především ve vztahu k množství a kvalitě vytříděného odpadu. Společná stanoviště 
jsou problematickým místem, těžko se na nich udržuje pořádek, jsou velmi 
anonymní, často přeplněná, nemají dostatečnou kapacitu. Z toho důvodu bude od 
1. 1. 2021 nastaven nový systém s názvem TŘÍDÍME DOMA, který Vám zvýší 
komfort a objem nádob na tříděný odpad.

Celoplošně ke každému obytnému domu v Hodkovicích nad Mohelkou, Záskalí, Jílovém, Radoňovicích 
a Citeřích poskytne město prostřednictvím svozové firmy ke stávající černé popelnici na zbytkový 
komunální odpad také nádobu na plast, petky a nápojové kartony a nádobu na papír a kartony. Zároveň 
dojde na některých místech k úplnému zrušení společných stanovišť, jiná budou výrazně omezena. Kde 
nebude z technických důvodů možné svážet nádoby, bude zachována možnost odkládání odpadů do 
pytlů (Žďárek, chalupáři apod.)

Svoz odpadu bude nastaven tak, že komunální odpad bude svážen 1 x za 14 dní, stejně jako plasty. Papír 
bude odvážen v měsíčním intervalu. Toto s sebou ponese změnu vyhlášky a nastavení plateb za odpad.

Od nového systému očekáváme nárůst vytříděného množství plastového odpadu, vytříděného papíru 
a snížení produkce zbytkového komunálního odpadu. Zároveň s tím dojde k navýšení zpětných plateb 
za vytříděný odpad od společnosti EKO-KOM a.s. Dalším bonusem bude zrušení nejproblematičtějších 
společných stanovišť a tam kde zůstanou umístěné nádoby na sklo, olej, textil, elektro a kovy bude snazší 
udržet pořádek. Třídění uvedených komodit již nebude anonymní, každý dům bude mít svou nádobu 
pod kontrolou.

Nový systém přinese také úpravu stávajícího ceníku, ze kterého vypadne možnost objednání týdenního 
svozu. Dojde také k mírnému nárůstu cen, které se pro Vás neměnili od roku 2011, přesto, že náklady 
na likvidaci odpadu stále stoupají. V konečné důsledku ale nedojde ke zdražení služby, protože se sníží 
množství svozů, cena stanovená vyhláškou se bude stále vztahovat ke komunálnímu odpadu. Nádoby 
na tříděný odpad tak pro Vás budou bonusem a navýšením objemové kapacity přímo u Vašeho domu 
a pokud si vyhodnotíte, že Vám bude stačit menší nádoba na komunální odpad nebude problém požádat 
o výměnu.

Změnu systému bude provázet informační kampaň v  Kulturním kalendáři, několik veřejných 
představení nového systému, do každé domácnosti bude doručen leták s podrobnostmi a svozovým 
kalendářem. Další Informace Vám poskytne Ing. Dana Karmazínová (tel.  601  370  896) ve věcech 
nastavení systému a paní Jana Mizerová (tel. 731 014 772) ve věcech týkajících se poplatku.

Výše stručně popsaný systém již funguje v městysi Libštátě, obci Libáni, městě Kněžmostu a nově také ve 
městě Smržovka. Postupně na tento systém přecházejí další města a obce. V uvedených obcích meziročně 
došlo k nárustu vytříděného odpadu o desítky procent a snížení produkce zbytkového komunálního 
odpadu téměř o čtvrtinu. Nárůst zpětných plateb od společnosti EKO-KOM a.s. byl více než stoprocentní.

Věřím, že nastavení systému proběhne bez větších komplikací, tak jako se nám podařila změna v roce 
2011 a alespoň trochu tak přispějeme k ochraně životního prostředí.

Ing. Markéta Khauerová – starostka města
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O Javornickém stovkaři

Akce „Javornický stovkař“, kterou od počátku roku 2012 organizuje Spolek rodáků a přátel 
Hodkovic, pokračuje.

Tuto dobrou zprávu můžeme oznámit všem 
dlouholetým účastníkům této akce, ale i pří-
padným novým zájemcům. Po období nejistoty, 
způsobené změnou majitele Obřího sudu na Ja-
vorníku, mohou zájemci o stovkařské odznaky 
a půllitry opět chodit, případně jezdit na kole, 
koloběžce, nebo na lyžích na Obří sud pro ra-
zítka do svého stovkařského průkazu. Jen pro 
připomenutí o co v této „soutěži“ jde: kdo sto-
krát vystoupá na kopec Javorník, obdrží jako 
odměnu odznak a stovkařský půllitr se svým 
jménem a počtem výstupů. Podrobná pravidla 
akce „Javornický stovkař“ najdete na webové 
stránce pratele-hodkovic.cz, nebo v recepci Ob-
řího sudu na Javorníku.

Když náš spolek v lednu 2012 akci „Javor-
nický stovkař“ vyhlašoval, nikdo jsme netušili, 
s jak velkým zájmem se setká. Prvních pár nad-
šenců, především z řad členů našeho spolku, 
začalo pravidelně na Javorník chodit a časem se 
přidávali další a další – celkem už dvě stovky 
nadšenců různého věku z Hodkovic a dalších 
měst a vesniček pod Javorníkem. Kouzlo po-
hybu v naší nádherné krajině v každém roč-
ním období, sportovní výkon, nebo představa 
příjemného občerstvení na kopci, to jsou asi 
nejčastější důvody chození na Javorník. No 
a pak také samozřejmě ty stovkařské půllitry. 
Stovkařských půllitrů jsme už v naší soutěži 
rozdali 99. Někteří účastníci akce jich dokon-

Odměna pro stovkaře ve 30. letech Obří sud v 60. letech

Javornický stovkař – odznaky
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Setkaní Javornických stovkařů (2019) Javornický stovkař – pullitry

ce mají několik, protože je předáváme za 100, 
200, 300, 500 a 1000 výstupů. Prvním držite-
lem stovkařského půllitru byl už 9. 5. 2012 pan 
Mirek Domácí, který se stal na jaře roku 2016 
také historicky prvním držitelem půllitru za 
1000 výstupů na Javorník. Tisíce výstupů pak 
dosáhla ještě paní Jiřina Mikešová. Více než sto 
výstupů má k dnešnímu dni celkem 46 účastní-
ků, řada z nich však už dosáhla dvou set, tří set 
nebo dokonce pěti set a více výstupů. Ale akce 
„Javornický stovkař“ není jen o stovkách výstu-
pů. Někdo má ve svém stovkařském průkazu 
jen pár razítek a ani neřeší, zda někdy dosáhne 
sta výstupů, přesto si každou cestu na Obří sud 
užívá a je spokojen. I to je Javornický stovkař.

Hodkováci chodili na „Sud“ už od roku 
1899, kdy byl ten původní, starý Obří sud jako 
výletní restaurace postaven. Tehdy to byli pře-
devším Němci, ale Češi chodili také, po roce 

1945 to byli už jen Češi. Chodilo se na výlety, 
nedělní vycházky, na pivo, nebo taneční zábavy 
a čaje. Pamětníci by mohli vypravovat. To vše 
ale skončilo v září 1974, kdy „Sud“ lehl pope-
lem. Dlouhých 37 let pak trvalo než se Obří sud 
na Javorník, i když v trochu jiné podobě, vrátil. 
Členové Spolku rodáků a přátel Hodkovic pak 
trochu z nostalgie, ale hlavně z nadšení a rados-
ti vymysleli akci „Javornický stovkař“. Částečnou 
inspirací nám byla podobná akce na Ještědu, 
kterou pořádá Jizersko-ještědský horský spolek, 
ale také zprávy z kronik o podobné soutěži na 
Javorníku v třicátých letech minulého století. 
Náš „Javornický stovkař“ je „soutěží“ dlouhodo-
bou, a proto je možné se do ní zapojit kdykoliv. 
Mnoho příjemných zážitků z cest na Javorník!

Jaroslav Čermák
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

https://pratele-hodkovic.cz

Dopravní společnost Kalenský-Trans, s.r.o.
přijme řidiče mezinárodní dopravy. 

Nabízíme:
 y nový vozový park
 y třináctý plat
 y příspěvek na důchodové připojištění
 y příspěvek na dopravu na pracoviště
 y stabilní přepravy a víkendy doma

Požadujeme:
 y řidičský průkaz sk. C,E
 y profesní průkaz 
 y kartu do digitálního tachografu
 y praxi
 y spolehlivost

Kontakt: 775 321 002Pl
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Centrum Kašpar vznikalo před šestnácti lety a od začátku pomáhalo lidem, kteří se na trhu 
práce staví na vlastní nohy. Buď hledají zaměstnání, nebo se do práce vrací po delší pauze, mění 
svou profesní dráhu, nebo se jim změní životní situace a tito lidé nově musí zvládat souběh 
práce a zdravotního omezení či např. péči o někoho blízkého. 

Díky projektu ESF Vaše cesta k dobré práci, který startuje 1. 8. 2020 může Centrum Kašpar bezplatně 
pomáhat dalším lidem. 

V Centru Kašpar máme zkušenost, že mít práci je stav, který nemusí trvat věčně. Lidé, kteří hledají, se 
jednou ocitnou v situaci „mám“. Část těch, kteří jsou nyní zaměstnaní, budou možná za pár let v situaci 
„nemám“. A koloběh se pořád opakuje. Ať už je ekonomická krize, nebo růst. 

V době koronavirové krize přišlo mnoho lidí o práci. Mezi nimi například i paní Jitka, která mnoho let 
pracovala u jednoho zaměstnavatele, své místo musela, ač nerada, opustit. Mezitím se ale změnila celko-
vá situace na trhu práce. Je zájem o jiné obory, mládí má zelenou, technologie prodělaly překotný vývoj. 
Změnil se i způsob, jakým firmy vybírají své zaměstnance. Tato žena považuje za své selhání už jen to, že 
se musí po letech registrovat na úřadu práce, přestože by ráda pracovala. Jenže kde teď najít práci? Jak 
si zvyknout na status „nezaměstnaná“? Dny najednou není, čím smysluplně naplnit, člověk se ocitá sám. 
Jitka nad situací ztrácí kontrolu, má pocit, že se všechno hroutí.

„Lidem, kteří k nám přicházejí ve složité situaci, umožňujeme nadechnout se ke změně. Nasloucháme, 
radíme, podporujeme, doprovázíme, školíme, předáváme zkušenosti, píšeme reference, ve firmách argu-
mentujeme ve prospěch motivovaných, připravených lidí.  Ze zkušenosti víme, že těžká období v práci 
jdou mnohdy ruku v ruce s těžkostmi v osobním a rodinném životě. V Centru Kašpar pomáháme řešit 
tyto situace komplexně“, říká pracovní poradkyně Simona Zemanová.

Nový projekt Vaše cesta k dobré práci nabízí lidem pracovní a kari-
érové poradenství, zprostředkování práce, profesní testy, komplexní 
přípravou na výběrová řízení, aktualizaci osobního portfolia a  další 
služby. Ale také rekvalifikační kurzy či zajímavé motivační programy. 
Některé kandidáty je možné podpořit mzdovým příspěvkem. Mezi 
zajímavé doprovodné aktivity je služba hlídání dětí rodičům po dobu 
jejich účasti například na rekvalifikačním kurzu. 

Poradkyně Centra Kašpar pomáhají bezplatně všem, kteří poradenství potřebují. 

Kontakt: poradna@centrum-kaspar.cz
Tel.: 605 233 961, www.centrum-kaspar.cz

Více o Centru Kašpar

Centrum Kašpar je jediná organizace v Libereckém kraji, kterou při řešení zaměstnanosti zajímají per-
spektivy všech zúčastněných a hledá neotřelá řešení v oblasti zaměstnání, výchovy a vzdělání, sladění pro-
fese a soukromí. Centrum usiluje o rovné příležitosti na Liberecku a zároveň prostřednictvím firemních 
auditů pomáhá nastavovat ve firmách prostředí vstřícné k potřebám kvalitních a loajálních lidí. 

„Správný člověk na správném pracovním místě je cíl, kterého můžeme společně dosáhnout“.

Vaše cesta k dobré práci
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Připravujeme!!!! 

Září 
10.9.2020  Pomocné ruce - lepší šance pro trh práce 

14.-18.9.2020 Týden rodiny 
19.9.2020 Hodkovické slavnosti – kreativní dílna 

22.9.2020 Dámská jízda 

Říjen 
Aj pro děti 3-6 let 

10.10.2020 Drakiáda 
Workshop filmové animace pro děti 

31.10.2020 Halloweenské spinkání v RK Motýlek 
 

 

 

 

V případě dotazů mě kontaktujte na tel.č. 728366078  Lucie Šoltys Kotrmanová 

 

Kniha – Vladislav Kos
Papírnictví – Alena Thomasová

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková

Ovoce a zelenina – David Hanus
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 320 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz
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V případě dotazů mě kontaktujte na tel.č. 728366078  Lucie Šoltys Kotrmanová 

 

 

Připravujeme!!!! 

Září 
10.9.2020  Pomocné ruce - lepší šance pro trh práce 

14.-18.9.2020 Týden rodiny 
19.9.2020 Hodkovické slavnosti – kreativní dílna 

22.9.2020 Dámská jízda 

Říjen 
Aj pro děti 3-6 let 

10.10.2020 Drakiáda 
Workshop filmové animace pro děti 

31.10.2020 Halloweenské spinkání v RK Motýlek 
 

 

 

 

V případě dotazů mě kontaktujte na tel.č. 728366078  Lucie Šoltys Kotrmanová 

 



19Kulturní kalendář 19

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 
 
Pondělí: 
08:00 – 12:00  POHÁDKOVÁ KAVÁRNIČKA (káva, sladké překvapení, pohádka) 
17:00 – 18:00  PILATES s hlídáním dětí, rezervace na  

http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice 
18:15 – 19:15  JÓGA PRO DOSPĚLÉ 
19:20 – 20:20  JÓGA PRO DOSPĚLÉ   

http://atifjoga.cz/rezervace/ 
 
Úterý: 
08:00 – 12:00  VOLNÁ HERNA 
17:00 – 18:00 KREATIVNÍ DÍLNA PRO DĚTI (1x měsíčně)  

KREATIVNÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ (1x měsíčně) 
 
Středa: 
08:00 – 12:00  VOLNÁ HERNA 
09:30 – 10:15  POHYBOVÁ HRAVÁ ŠKOLIČKA (pro chodící děti cca 1,5 roku) 
15:15 – 16:15 JÓGA PRO DĚTI (3-7 let) 
16:20 – 17:20 JÓGA S ANGLIČTINOU PRO DĚTI (3-7 let)       
18:00 – 20:00  JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ  
 
Čtvrtek: 
08:00 – 12:00  VOLNÁ HERNA 
15:15 – 16:15  JÓGA PRO DĚTI S DOPROVODEM (2,5-6 let) 
16:30 – 17:30  PILATES s hlídáním dětí, rezervace na   

http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice 
 

Pátek: 
08:00 – 12:00  VOLNÁ HERNA 

 
Volná herna pro rodiče a děti je otevřena při každé aktivitě 

v programu – vstup 30 KČ. 
 

Možnost pronájmu prostor pro pořádání dětských narozeninových oslav, 
občasné hlídání dětí info.: Lucie Šoltys Kotrmanová 728 366 078 
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Vybavte svou domácnost detektory kouře

Druhou skupinu tvoří autonomní hlásiče požáru 
(detektory kouře). Jedná se o jednoduché přístro-
je, které včas detekují vznikající požár a vyvolají 
poplach. Tyto hlásiče jsou určeny pro instalaci 
v našich domácnostech. Přístroj je napájen baterií, 
jejíž životnost může být až deset let. 

Čidla hlásiče dokáží kouř z  požáru včas dete-
kovat. Optickým (blikající kontrolka) a silným 
akustickým signálem na něj upozorní uživatele 
domácnosti. Umožní tím nebezpečí zlikvidovat 
již v zárodku či ohrožený prostor včas opustit 
a přivolat hasiče. Ze zkušeností záchranářů ply-
ne, že právě včasné zjištění požáru je rozhodující 
pro záchranu lidských životů a "hlásiče požáru" 
tak výrazně zvyšují šance na přežití. Nebezpečí 
hrozí např. v noci, kdy lidé spí a požár včas nezjis-
tí. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou 
kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření. 
Kouř je rychlejší a tišší než oheň a i malý požár 
dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce to-
xickými zplodinami, které při několika vdechnu-
tích způsobí bezvědomí a následně smrt člověka. 
Včasné varování nás může zachránit!

Nákup autonomního hlásiče doporučujeme re-
alizovat u specializovaného prodejce, který nám 
poradí s jeho instalací. Výrobek musí odpovídat 
platným normám a mít označení „CE“ (značka 
garantuje, že výrobek odpovídá evropským har-
monizovaným normám). Je také možné vzájem-
ně propojit několik hlásičů s tím, že v případě 
výstražné reakce jednoho, jsou zapnuty i hlásiče 
ostatní (např. čidlo reagující na kouř v garáži 
spustí čidlo i v ložnici). V porovnání s hodnotou 
věcí v naší domácnosti, o které nás případný po-
žár může připravit, je částka za pořízení hlásiče 
zanedbatelná.

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Zařízení pro signalizaci požárů v budově můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. Tou 
první je elektronická požární signalizace (EPS). Její využití je zejména ve výrobních a kan-
celářských prostorech, obchodních domech apod. Tyto objekty jsou díky nainstalované EPS 
připojeny na specializovanou ústřednu, která přijme signál o zachyceném kouři a předá ho dál, 
ve většině případů upozorní hasičský záchranný sbor kraje přes tzv. pult centrální ochrany.

Instalace hlásiče požáru

Samotná instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá. 
Stačí k tomu hmoždinky a běžné nářadí, při insta-
laci postupujme vždy podle návodu výrobce. 

Vhodné umístění:

 � v ideálním případě ve všech obytných místnos-
tech bytu/domu,

 � v případě montáže jednoho hlásiče v bytě zvolí-
me místo v jeho centrální části, např. v chodbě 
kam ústí jednotlivé místnosti,

 � v místnosti vždy doprostřed stropu (dle dopo-
ručení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve 
výšce max. 6 m od podlahy),

 � v bytových domech, ubytovnách apod. i ve spo-
lečných prostorech každého podlaží domu,

 � v místech s vyšším rizikem vzniku požáru (ga-
ráže, dílny).

Nevhodné umístění:

 � prašné a velmi vlhké prostory, např. kotelny, 
koupelny nebo prádelny,

 � blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel 
nebo jiných zdrojů tepla,

 � vrcholy půdních prostorů střech tvaru písmene 
„A“,

 � prostory s vysokou koncentrací cigaretového 
kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfuko-
vých plynů.

Neznalost zákona neomlouvá

Povinnost mít nainstalovaný autonomní hlásič 
požáru je zakotvena v naší legislativě (vyhláška 
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po-
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žární ochrany staveb). Na základě této vyhlášky 
jimi musí být domácnosti ve všech nových i zre-
konstruovaných objektech po 1. 7. 2008 vybave-
ny v souladu s projektovou dokumentací stavby 
a rodinné domy pak dále minimálně jedním pře-
nosným hasicím přístrojem. Tento požadavek se 
netýká staveb realizovaných před účinností této 
vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci i v těchto 
domácnostech.

Jak hlásič kontrolovat? 

V návodu výrobce by mělo být uvedeno, jakým 
způsobem a jak často máme hlásič kontrolovat. 
Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí 

dělat vyškolená osoba, ale sám uživatel – např. 
jednou měsíčně prostým stisknutím kontrol-
ního tlačítka, čímž se kontrolně spustí alarm. 
Jinak nám postačí jednou za čas v hlásiči vyměnit 
baterie, přičemž akustický signál (popř. blikající 
kontrolka) nás upozorní, když již baterie dochází. 
Baterie v hlásiči vydrží minimálně 1 rok, existu-
jí ale i s mnohem delší životností. Pamatujme, že 
hlásič s vybitou baterií je nám k ničemu.

 Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti 

HZS Libereckého kraje

 

 

Nabízíme  

Občasné hlídání dětí 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Potřebujete si dojít k lékaři a není nikdo, kdo by Vám pohlídal malé dítko, 
nebo si jen chcete v klidu nakoupit!!! Nabízíme občasné hlídání dětí od cca 
1,5 roka. 

V případě dotazů kontaktujte paní Lucii Šoltys Kotrmanovou tel:728366078 
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Potřebujete si dojít k lékaři a není nikdo, kdo by Vám pohlídal malé dítko, 
nebo si jen chcete v klidu nakoupit!!! 

Nabízíme občasné hlídání dětí od cca 1,5 roka.

V případě dotazů kontaktujte paní Lucii Šoltys Kotrmanovou tel:728 366 078.



KINO – ZÁŘÍ 2020 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 4. září v 18.00 hodin

JEŽEK SONIC
Nejrychlejší ježek všech dob si jako správný ochránce zákona uvědomí, že slabší 

je třeba bránit, a tak se začnou dít věci… Rodinná animovaná komedie USA/

Japonsko. Před promítáním proběhne slosování loňských slevových kartiček.

 Délka 100 minut. Vstupné 70 Kč.

Pátek 11. září v 19.00 hodin

3BOBULE
Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat 

a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. 

Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Úspěšná 

česká komedie. Doporučeno od 12 let. Délka 100 minut. Vstupné 100 Kč.

Úterý 15. září v 16.00 hodin – TÝDEN PRO RODINU

LASSIE SE VRACÍ
Neuvěřitelné psí dobrodružství na cestě plné překážek, hodných lidí i lidí se zlými 

úmysly. Přestože je stovky kilometrů daleko, Lassie žene touha vrátit se domů. 

Německý rodinný film. Délka 97 minut. Vstupné – zdarma.

Pátek 18. září v 19 hodin

PSÍ LÁSKA
Jana Henychová je musherka, která jako jediná z Čech absolvovala tři nejtěžší 

evropské longové závody. Rodačka z Jablonce nad Nisou žije v Horním Maxově 

v  Jizerských horách. Ve filmu ji sledujeme na 1200 km dlouhé trati závodu 

Finnmarksløpet, což je nejdelší závod psích spřežení v Evropě, i na přípravě na něj. 

Český dokument. Doporučeno od 12 let. Délka 80 minut. Vstupné 100 Kč.

Pátek 25. září v 18 hodin

SUPER MAZLÍČCI
Toulavý pes Roger se dokáže spojit i  s  rozmazlenými domácími mazlíčky, aby 

spolu zachránili město. Animovaný rodinný film Čína/Německo/Velká Británie.

Délka 93 minut. Vstupné 70 Kč.
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Dřevěné výrobky dle Vašich představ.  

 Pergoly 
 Terasy 
 Přístřešky 
 Zahradní domky 
 Podlahy 
 Obklady 

Vytváříme i 3D návrhy pro Vaši lepší představu. 

+420 721 146 590 
 
truhlarstvikavka@gmail.com 
 
Truhlářství Kavka 

 NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ 

přebor Libereckého kraje 2020 

domácí  - SK HODKOVICE  

hosté  - CHOTYNĚ 
datum pátek 11.9.2020 
Začátek  - 16.30 hod 
Místo  - antukové kurty na kluzišti 

Při utkání prodej grilovaných buřtů 
 

NOHEJBALOVÝ ODDÍL JE PODPOROVÁN GRANTOVÝM 
PROGRAMEM MĚSTA HODKOVICE n/M 

 
 

 
 

 

 

 

 

 NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ 

přebor Libereckého kraje 2020 

domácí  - SK HODKOVICE  

hosté  - KOBEROVY 
datum pátek 4.9.2020 
Začátek  - 16.30 hod 
Místo  - antukové kurty na kluzišti 

Při utkání prodej grilovaných buřtů 
 

NOHEJBALOVÝ ODDÍL JE PODPOROVÁN GRANTOVÝM 
PROGRAMEM MĚSTA HODKOVICE n/M 

 
 

 
 

 

 

 

 

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd   1 3.2.2020   13:11:29
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SK Hodkovice n.M. 
ODDÍL SPV 2020/2021 

Začínáme 7.9. 2020 ve sportovní hale 
 

Platba 
 

Cvičení se platí na pololetí (září – leden, únor – červen) 
 
*Koronavir - Kdo platil za své dítě na pololetí únor – červen 2020, platba je automaticky převedena na pololetí září 

– leden 2020 
 

Zvýhodněné ceny pro sourozence:  
Jedno dítě 400 Kč na pololetí 
Druhé dítě 300 Kč na pololetí 

Třetí (a další) dítě 200 Kč na pololetí 
 

Číslo účtu: 290 020 332 / 0300  
Variabilní symbol: 7 
Do poznámky pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte 
 

 
Na co se můžete těšit 

 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI - pro děti od cca 1 roku do cca 3,5 let 

Každé pondělí od 17.00 – 18.00 hod. 
Spousta zábavy pro nejmenší! Překážkové dráhy, společné rozcvičky, zábavné pomůcky. Děti se naučí 
pravidelné aktivitě a základnímu chování při cvičení. Poznají nové kamarády a zároveň rozvíjejí 
celkovou motoriku těla. Děti, které projdou tímto všestranným cvičením, převážně formou her, jsou 
lépe připraveni pro začlenění do sportovních kroužků. A zároveň večer hezky usínají 😊😊.  
 

CVIČENÍ DĚTÍ S DOPROVODEM RODIČŮ – pro děti od cca 3,5 let do 6 let 

Každé pondělí od 18.00 – 19.00 hod. 
Mamku s taťkou beru s sebou, ale umím cvičit i sám. Na všeobecném cvičení na Vás čekají překážkové 
dráhy, základy gymnastiky, sportovní hry a spousta zábavy. Cvičení probíhá podobně jako u starších 
dětí, jen s rozdílem, že rodiče vše sledují, případně pomohou, podpoří nebo pochválí své dítě. Toto 
cvičení je přechodem od cvičení pro nejmenší ke cvičení vhodnému pro předškoláky a školáky (bez 
rodičů).  
 

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - pro děti od 6 let 

Každé pondělí od 18.00 – 19.00 hod. 
Cvičení se zabývá převážně sportovní gymnastikou. Pro zpestření prvky moderní gymnastiky. Děti 
se naučí základní akrobatické prvky a seznámí se s gymnastickým nářadím. Využíváme i nových 
pomůcek pro nácvik přemetů a těžších prvků.  
Na cvičení je třeba sebou pití, obuv do tělocvičny, vhodné oblečení a účes. (Sukénky, šaty, skřipce 
a čelenky nejsou z důvodu bezpečnosti dovoleny).  
 
Těšíme se na vás, trenérky  
Lenka Vítová, Pavla Krausová, Pavla Danielová, Pavla Tichá a Šárka Lukášová 

Více na: www.spvhodkovice.cz 

N
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! NOVINKA ! 
SK Hodkovice n.M., ODDÍL SPV 2020/2021 

 

GYMNASTIKA HROU 
Líbí se ti parkour? 

Pojď si osvojit základy gymnastiky 
 

     Začínáme 9.9. 2020 (STŘEDA) ve sportovní hale 
Od 17:00 - 18:00 hod. 

 
 

Cvičení je vhodné pro chlapce a dívky ve věku 6-15 let  
 
Rádi Tě přivítáme na ukázkové hodině, abys viděl, co vše se můžeš 
naučit. Začneme se základní průpravou, která je vhodná i pro úplné 
začátečníky (kotoul, hvězda, přemet, šplh, hrazda, přeskok...). 
Ti zdatnější jsou také  vítáni, co už umíš, si zdokonalíš, co neumíš, tě 
naučíme. 
 
 
 

Platba 
 

Cvičení se platí na pololetí (září – leden, únor – červen) 
 

Zvýhodněné ceny pro sourozence:  
 Jedno dítě 400 Kč na pololetí  

Druhé dítě 300 Kč na pololetí 
Třetí (a další) dítě 200 Kč na pololetí 

 
* Platí pro všechna cvičení SPV (např. když sourozenec cvičí v pondělí) 
 
Číslo účtu: 290 020 332 / 0300  
Variabilní symbol: 7 
Do poznámky pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte 
 
 
Těší se na Vás  
Ing. Radek Matějec Ph.D., tel. 602 537 506, email: radek.matejec@seznam.cz 

Více na: www.spvhodkovice.cz 
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Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,  

Green Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.

Stáří slepiček: 15 – 19 týdnů. Cena: 169 – 229 Kč/ks.

Prodej: 26. 9., 24. 10. a 14. 11. 2020 v 17.20 hodin
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena dle poptávky). 

Případné bližší informace: tel. 601 576 270, 728 605 840.

www.drubezcervenyhradek.cz

Pl
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SPORTOVNÍ KLUB HODKOVICE NAD MOHELKOU  
oddíl Volejbalu informuje: 

 

VOLEJBAL   
pro děti a mládež 

ZMĚNA TRÉNINKŮ – VŽDY VE STŘEDU!!! 
KDY:  poprvé se sejdeme  

 ve středu 9. září 2020 od 17 – 19 hodin 
další tréninky budou probíhat každou středu ve výše uvedeném čase 

KDE:  sportovní hala 
KDO: kluci a holky ve věku cca 10 – 17let 

Na trénink: sportovní oblečení, sálová obuv, pití  
Důležitá poznámka: přijímáme i nové zájemce!!!  

 

Na všechny se těší za tým trenérů 
Více informací: Hana Kaštovská 737 303 722 

Hanka Kaštovská – tel. 737 303 722 
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45. ročník Lesního běhu 
 

Faistauerův memoriál 
 

Hodkovice nad Mohelkou         Skalní údolí     So 3. října 2020  
 
Pořádá:            SK Hodkovice n. Moh. - oddíl lyžování 
 
Start:             kategorie mládeže v 9.30 hod.  
                         kategorie muži v 11.30 hod. 
 

Prezentace:          na místě od:     8.30 hod průběžně 

                              elektronicky: www.burin.cz  
                                                            na místě    elektronicky 
Startovné:         dospělé kategorie 80,- Kč            60,-Kč 
                        dorost                    40,- Kč            20,-Kč 
                         žactvo 5.-8.kat.     40,- Kč            20,-Kč 
                              žactvo 1.-4.kat.      20.- Kč           10,-Kč 
 
Ředitel závodu:  POKORNÝ Pavel 
Prezentace:  Švorcová Martina 
Velitel trati:           BRADÁČ Bohumil 
Hlavní rozhodčí:   FIALA Jaroslav   
 

Závodí se podle pravidel lyžování o hodnotné ceny! 
Závodní kategorie                                  roč. narození                délka tratí 
 

1 a 2. Předžákyně a předžáci  2014–2013                150 m   
3 a 4. Žákyně a žáci nejmladší              2012–2011                300 m 
5 a 6. Žákyně a žáci mladší                  2010–2009            750 m 
7.   Žákyně starší                                    2008–2007               1000 m 
8.   Žáci starší                                         2008-2007               1500 m 
9.  Dorostenky mladší                 2006 - 2005            1500 m 
10. Dorostenci mladší                             2006–2005              2800 m 
11. Dorostenky starší                              2004–2003                2800 m 
12. Ženy                                                2002 a starší              2800 m 
13. Dorostenci starší                              2004–2003                   3600 m 
14. Muži veteráni                     3. 10. 1980 a starší            7200 m 
15. Muži hlavní závod                            2002 – 2. 10. 1980                    7200 m  

                      www.burin.cz 
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Pečovatelská služba  
Hodkovice nad Mohelkou 

Podlesí 653, Hodkovice nad Mohelkou 
e-mail: 
hendrychova.martina@hodkovicenm.cz 

tel.: 736 772 402 
 

Pomůžeme vám žít ve vašem domácím prostředí život, na který 
jste byli zvyklí... 

Umíme: 

 pomáhat při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu (podáváme jídlo, pití, pomáháme s oblékáním) 

 pomáhat při osobní hygieně (včetně koupání)   
 pomáhat při zajištění stravy (dovážíme a podáváme 

obědy, připravujeme a podáváme jídlo a pití) 
 pomáhat při zajištění chodu domácnosti (zajišťujeme 

běžný úklid, nákupy, pereme a žehlíme prádlo) 
 pomáhat při zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím (doprovázíme k lékaři, na úřad apod.) 

Pomáháme denně, včetně sobot, nedělí a svátků od 6.30 do 
20.00 hodin všude tam, kde nás potřebují. 
Rádi pomůžeme i vám … 

 
S NÁMI SE NEPOTOPÍTE

Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou je v roce 2020 
poskytována za finanční podpory z rozpočtu MPSV ČR a Libereckého 
kraje. Děkujeme. 

 

 


