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Vážení čtenáři,
v tomto vydání na vás čeká opět přehled kul-
tury, tipy na akce a také informace z měst-
ského úřadu vč. informací o blížících se ko-
munálních volbách.

Také bych se ráda krátce vrátila k měst-
ským slavnostem, které i v letošním roce měli 
velkou účast. Bylo velmi milé být součástí tak 
fantastické atmosféry plné přátelských setká-
ní, humoru, skvělých vystoupení a dobrého 
jídla. Ráda bych proto poděkovala členům 
kulturní komise, zástupcům města Hodko-
vice nad Mohelkou a hlavně Hodkovickému 
amatérskému divadlu za přípravu letošních 
slavností. 

Přívětivý měsíc říjen.
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.

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, www.hodkovicenm.cz, email: 

redakce@hodkovicenm.cz, telefon: 485 145 353 – 354 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: Jan Jirouš.  

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.

Žádáme občany, aby městu podali své připomínky, náměty 
a  podněty k  veřejné linkové dopravě, týkající se zejména jejich 
cest za zaměstnáním a studiem.

Své připomínky prosím předejte městu nejdéle do 3. října 2014,  
aby je město mohlo předat dál k projednání.

Výzva občanům
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Padají poslední zářijové dny,

již podzim se k nám chýlí.

Vyhasíná léto, čas motýlí,

čas červánků a jitřního kvítí, 

čas rosných krůpějí, co na stéblech se třpytí.

Na tiché cestičky důvěrně známé,

teď nazlátlé listí padá, ohnivě plane.

Ve vlažném vánku se třepotají

zde motýlí křídla ještě.

Barevnost květů, pel křídel,

co všechno smyjí podzimní neúprosné deště.

A po tmavém horstvu již bělavé mlhy se plíží.

Pryč jsou jásavé, prosluněné dny léta.

Jak plyne čas a list po listu, den po dni, padají,

Mrazivá královna a Zima se k nám blíží.

M. Polívková, září 2014

Báseň na konec léta

Sdružení rodáků a  přátel Hodkovic velmi děkuje příznivcům 
našich akcí. Zejména všem, kteří se zúčastnili „Cesty za poznáním“, 
navštívili námi konanou výstavu akademického malíře a řezbáře  
pana Josefa Fanty. 

V neposlední řadě děkujeme i vám občanům, kteří jste zapůjčili pro 
tuto výstavu umělcova díla.

Za sdružení rodáků a přátel Hodkovic předseda sdružení Petr Hanus 

Poděkování
PNEUSERVIS Pavel Šulc 

 

Provozní doba od 8.30 hodin.

Telefon: 721 806 695
 

Adresa:
LESNÍ 473 (KOLONIE)

463 42 HODKOVICE NAD MOHELKOU

IČO: 15703614

Pl
ac

en
á 
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Město Hodkovice nad Mohelkou nechalo vyrobit pro svou propagaci turistickou 
vizitku, která bude zařazena do konceptu www.turisticky-denik.cz.

Vizitka bude k dispozici v průběhu měsíce října. O prodejních místech Vás budeme 
informovat na webu města www.hodkovicenm.cz.

Markéta Khauerová, místostarostka města
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RK Motýlek o.s. a Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou                
oznamují všem, že na letišti bude  

 
KDY:11. 10. 2014 OD 15:00 HOD 

KDE: LETIŠTĚ HODKOVICE N.  M. 

     

Každé dítě, které bude pouštět draka, od nás dostane 
malou odměnu. Drobné občerstvení zajištěno pro 

všechny účastníky zdarma. 

                             Těšíme se na Vás. 

      Tým RK Motýlek a Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou   

Kam v říjnu za kulturou v regionu

Změna programu vyhrazena! Uvedené akce jsou výběrem z dostupných informačních zdrojů. Více informací 
www.liberecky-kraj.cz a www.evstupenka.cz a www.visitliberec.eu

DEN ČAS NÁZEV MÍSTO KONÁNÍ Pozn.
1. – 31. 10. 9.00 – 21.00 Interaktivní 

výstava - Poznávej 
s Igráčkem

OC Nisa Liberec Výstava plná zábavy, kvízů 
a informací. V obchodním centru 
budou umístěné interaktivní 
informační panely, kterými Vás 
provede postavička Igráčka.

1. 10. Nové scénky 
Felixe Holzmanna 
v novém Koloseu 

MCU Koloseum 
Liberec

Celovečerní Revival legendár-
ního českého komika – Felixe 
Holzmanna.

6. – 9.1 0. Festival 
outdoorových filmů

Lidové sady Liberec

8. 10. 19.30 Vojtěch Dyk 
a B-SIDE band

Tipsport arena 
Liberec

Koncert

10. 10. AMOS Eurocentrum  
Jablonec n. N.

Veletrh práce a vzdělávání

11. 10. Jen počkej zajíci Tipsport arena 
Liberec

Lední revue

12. 10. 10.00 Červená Karkulka Vratislavice 101010 Pohádka
14. 10. 19.00 Hana Zagorová Dům kultury Liberec Koncert
16. 10. 19.30 VLADIMÍR MIŠÍK & 

ETC, Turné ETC 40
Lidové sady Liberec Koncert

25. 10. 20.00 Na Stojáka KD Hodkovice n. M. Show
25. 10. 20.00 J.A.R. – 25 let Eurocentrum  

Jablonec n. N.
Koncert

31. 10. 17.30 - 19.30 Strašidelná večerní 
ZOO

ZOO Liberec Už počtvrté se ZOO Liberec 
převlékne do strašidelného hávu 
a nabídne svým návštěvníkům 
halloweenskou večerní prohlídku.

Ceny inzerce A5 CELÁ A5 1/2 A5 1/4 A5 1/8 BAREVNÁ
ZÁKLAD 500 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 1 500 Kč

3 po sobě jdoucí  
vydání, sleva 10 %

450 Kč 270 Kč 180 Kč 90 Kč 1 350 Kč

6 po sobě jdoucích  
vydání, sleva 15 % 

425 Kč 255 Kč 170 Kč 85 Kč 1 275 Kč

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

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

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013
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Městský úřad informuje

Informace ze 13. zasedání rady města 27. 8. 2014
-  Rada města souhlasí s žádostí o prodej části pozemku města p.č. 786/1 (ostatní plocha) o výmě-

ře 822 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali manželé Z., bytem Sychrov. Manželé Z. 
zajistí geometrické oddělení části pozemku na své náklady a ukládá tajemníkovi následně zve-
řejnit záměr prodeje na úřední desce města. Věc pak bude předložena do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s žádostí o prodej pozemku města p.č. 1039 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 88 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala Bc. D. F., bytem Jablonec nad Ni-
sou. Na pozemku města stojí její stavba. Rada města ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr prodeje 
na úřední desce města. Následně bude věc předložena do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s žádosít o prodej pozemku města p.č. 486/2 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 16 m2 v k.ú. Záskalí. Žádost podal za společnost Všesportovní areál OBŘÍ SUD JAVOR-
NÍK s.r.o. se sídlem v Jeřmanicích, IČ 25119109 její jednatel pan Václav Němeček. Na pozemku 
stojí jejich stavba. Rada města ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr prodeje na úřední desce 
města. Následně bude věc předložena do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s žádostí o koupi spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 1834 (orná 
půda) o výměře 10.912 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal za společnost ČESKO-
MORAVSKÁ POZEMKOVÁ s.r.o. se sídlem v Praze, IČ 01507575 její jednatel pan Jaroslav Polák. 
Rada města ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města. Následně bude 
věc předložena do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s žádostí o prodej pozemků města p.č. 871/1 (zahrada) o výměře 359 m2 

a pozemku p.č. 875 (zahrada) o výměře 294 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala 
paní Ing. Z.J., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Věc bude předložena do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4012697VB/P003. Stavbou bude dotčena nemovitost 
v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 603 (ostatní plocha) v k.ú. Hod-
kovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně 
sjednává ve výši 1.000,- Kč plus DPH. Rada města předkládá věc do zastupitelstva města. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem části pozemku města p.č. 84 (trvalý travní porost) 
o velikosti cca 500 m2 v k.ú. Záskalí. Žádost podal Luboš Kopecký, U Trojského zámku 120/3, 
Praha. Žádost je doložena souhlasem Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Teplice. Rada 
města ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města. Pak bude ve věci 
rozhodnuto.

-  Rada města schvaluje návrh samostatného referenta sociálních věcí MěÚ na obsazení volných 
bytů v DPS Hodkovice nad Mohelkou. Byt č. 24 paní J. K., bytem Praha a byt č. 38 paní K. H., 
bytem Sedlejovice. 

-  Rada města bere na vědomí žádost pana D. H., bytem Hodkovice nad Mohelkou, o přihlášení 
zvýšeného počtu osob o jednu osobu v městském bytě č. 4, který užívá na základě nájemní 
smlouvy.

-  Rada města projednala žádost o prodloužení hodiny nočního klidu na svatební oslavu a oslavu 
narozenin, pořádanou dne 6. 9. 2014 od 15.00 hod. s plánovaným ukončením dne 7. 9. 2014 do 
2.00 hod. Žádost podali manželé S., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města s pořádáním 
akce souhlasí, ale nepovoluje prodloužení hodiny nočního klidu. Rada města požaduje akci 
řádně ohlásit majitelům okolních nemovitostí a hudební produkci dne 6. 9. 2014 ve 22,00 hod. 
ukončit.

-  Rada města souhlasí s žádostí ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou paní Herty 
Šrytrové o udělení výjimky v počtu zapsaných dětí ve třídách pro školní rok 2014/2015. Pro 
třídu 1. až 3. se zvyšuje kapacita na 28 dětí ve třídě, pro 4. třídu se zvyšuje kapacita na 25 dětí 
ve třídě.

-  Rada města projednala požadavek na stanovení ceny pozemků ve smyslu Darovací smlouvy 
uzavřené mezi Římskokatolickou farností Hodkovice nad Mohelkou, IČ 64039498 a Městem 
Hodkovice nad Mohelkou, týkající se pozemků na městském hřbitově. Ceny jsou stanoveny kva-
lifikovaným odhadem podle místa a ceny v místě obvyklé. Všechny pozemky leží v k.ú. Hodko-
vice nad Mohelkou.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu  pohledávek za nájem a služby spojené s užívá-
ním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 21. 7. 2014. Stav dluhů činí ke dni ak-
tualizace 208.968,50 Kč a informaci o stavu  pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 19. 8. 2014, stav dluhů činí ke dni aktualizace 
215.507,50 Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města bere na vědomí informaci společnosti Průmyslové a obchodní zóny s.r.o. se sídlem 
v Liberci o nabídce řešit ve spolupráci se společností Monroe Czechia s.r.o. se sídlem v Hodko-
vicích nad Mohelkou nedostatek parkovacích míst vybudováním parkoviště na pozemcích p.č. 
1919, 1920 a 2170 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Rada města ukládá starostovi města sdělit 
společnosti Průmyslové a obchodní zóny s.r.o. současný stav prací na přípravě nového územního 
plánu města.

-  Rada města projednala nabídku společnosti Charlie’s s.r.o. se sídlem v Hodkovicích nad Mohel-
kou, IČ 25003984 na zhotovení a umístění souboru vzorových pomníků na městském hřbitově. 
Za společnost podal návrh jednatel společnosti Ing. Zbyněk Faistauer. Rada města požaduje 
upřesnit realizaci umístění vzorových pomníků.

-  Rada města bere na vědomí sdělení manželů V., že nemají nadále zájem o koupi pozemků města 
p.č. 871/1 a 875 ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. 21/14 ze dne 25. 6. 2014. Rozhodnutí 
manželů V.bude sděleno zastupitelstvu města. 

-  Rada města bere na vědomí sdělení pana M. K.  že nemá zájem o koupi pozemků města p.č. 
871/1 a 875 ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. 21/14 ze dne 25. 6. 2014. Rozhodnutí 
pana K. bude sděleno zastupitelstvu města.

-  Rada města schvaluje žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Praze, kterou zastupuje 
na základě plné moci společnost ENPRO Energo s.r.o. se sídlem v Liberci, o uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. IE-124000005/P006 ze dne 30. 10. 2009 ve smyslu 
usnesení zastupitelstva města č. 88/09 ze dne 16. 12. 2009.

Pokračování na straně 10
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-  Rada města projednala žádost Magistrátu města Liberec, odboru dopravy o vyjádření ke  
2. ročníku závodu na kolečkových lyžích „Silvini SKIROLL © up Ještěd“ pořádaného dne 
28. 9. 2014 v době od 13.15 hod do 14.30 hod. Trasa závodu povede mimo katastrální území 
Města Hodkovice nad Mohelkou. Města se týká pouze objízdná trasa od Osečné přes Český Dub 
na Hodkovice nad Mohelkou po silnici č. III/278. Rada města k pořádání výše uvedeného závodu 
ani k uvedené objízdné trase nemá připomínky.

-  Rada města schvaluje nabídku na vytvoření turistické vizitky pro Město Hodkovice nad Mo-
helkou. 

-  Rada města schvaluje zveřejnění předběžného záměru na zateplení Mateřské školy v Hodkovi-
cích nad Mohelkou a pověřuje místostarostku města jednáním v této věci.

-  Rada města schvaluje zveřejnění předběžného záměru na výstavbu nové sportovní haly v Hod-
kovicích nad Mohelkou a pověřuje starostu města jednáním v této věci.

-  Rada města souhlasí se žádostí o zvláštní užívání komunikace č. 27814 z Hodkovic nad Mo-
helkou na Záskalí za účelem pořádání automobilových závodů do vrchu seriálu Krušnohorský 
pohár dne 27. 9. 2014 v době od 8.00 hod. do 17.00 hod. Žádost podal za Automotosport Osek - o.s. 
se sídlem v Oseku, IČ 27036944 pan Vladimír Krejčí. Rada města požaduje zajistit řádnou pořa-
datelskou službu a dodržovat pořádek a čistotu během závodu i po jeho skončení.

-  Rada města schvaluje návrh ředitele Technických služeb Hodkovice na nákup zahradního trak-
toru John Deere typ X155R pro údržbu zelených ploch ve městě za cenu 106.900,- Kč  včetně 
DPH.

-  Rada města bere na vědomí výsledky hospodaření města za období leden až červenec 2014. 
Za toto období byly naplněny příjmy na 28.286.632,33 Kč (72,6 %) a vynaloženy náklady za 
20.240.671,37 Kč (47,3 %). Financování rozpočtu zatím nebylo využito, město vykazuje přebytek 
hospodaření ve výši 8.045.960,96 Kč. 

Informace ze 14. zasedání rady města 17. 9. 2014
-   Rada města schvaluje v souladu s doporučením konkurzní komise jmenovat ředitelkou Mateřské 

školy v Hodkovicích nad Mohelkou paní Mgr. Kateřinu Francovou, bytem Hodkovice nad Mohel-
kou. Nástup do funkce bude k 1. 1. 2015.

-  Rada města schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4012460. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku 
Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 2784 (ostatní plocha) v k. ú. Hodkovice nad 
Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve 
výši 1.000,- Kč.

-  Rada města schvaluje žádost o pronájem části pozemku města p. č. 2026 (orná půda) o velikosti 
cca 184 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal K. Š., bytem Hodkovice nad Mohelkou

-  Rada města projednala žádost o podporu podnikání při prodeji občerstvení ve Skalním údolí 
v Hodkovicích nad Mohelkou. Základní občerstvení by mělo být provozováno v malé dřevěné 
chatce provozované o víkendech a po dobu prázdnin. Žádost podali manželé W., bytem Hodkovi-
ce nad Mohelkou. Rada města souhlasí se zřízením malé dřevěné chatky ve výše uvedené loka-
litě na vlastní náklady žadatelů. Rada města požaduje předložit umístění, provedení a velikost 
chatky a doložit stanovisko stavebního úřadu. Pak bude ve věci rozhodnuto.

-  Rada města schvaluje žádost o souhlas s nákupem osobních ochranných pracovních pomůcek 
(pracovní obuvi) pro pedagogy mateřské školy. Žádost podala ředitelka Mateřské školy v Hodko-
vicích nad Mohelkou paní Šrytrová.

-  Rada města projednala informaci o stížnostech nájemníků v Domě s pečovatelskou službou 
v Hodkovicích nad Mohelkou. Stížnosti jsou v současné době na chování jedné obyvatelky DPS 
z důvodů neshod (např. při větrání, zavírání oken, slovní napadání, bouchání dveřmi, obtěžování 
spolunájemců domácím telefonem a jiné nepředvídané schválnosti). Informaci podala vedoucí 
DPS paní Čermáková. Rada města pověřuje jednáním k urovnání vztahů mezi nájemníky v DPS 
a provedením potřebných opatření starostu města.

-  Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce BusLine a.s. se sídlem v Semilech, IČ 
28360010 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 540 350 Liberec 
– Turnov – Jičín. Rada města souhlasí s vydáním výše uvedené dopravní licence od 14. 12. 2014 
a nemá k tomu námitky ani připomínky.

-  Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy 
Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce BusLine a.s. se sídlem v Semilech,  
IČ 28360010 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 540 370 Libe-
rec – Jablonec nad Nisou - Turnov – Hradec Králové - Brno. Rada města souhlasí s vydáním výše 
uvedené dopravní licence od 14. 12. 2014 a nemá k tomu námitky ani připomínky.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu  pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 17. 9. 2014, stav dluhů činí ke dni aktualizace 
220.549,50 Kč.  Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu základní školy ve výši 
84.800,- Kč do fondu investičního této školy. Žádost podala Základní škola T.G. Masaryka v Hod-
kovicích nad Mohelkou.

-  Rada města bere na vědomí informaci o dalším postupu při rekonstrukci zeleně na městském 
hřbitově a o změně dodavatele na realizaci zakázky „Obnova interiéru radnice“ z důvodu od-
stoupení původního dodavatele od smlouvy o dílo. Informace podal referent oddělení životního 
prostředí a památek Ing. Plaček. Rada města v této souvislosti schvaluje pokácení 4 až 5 stromů 
na městském hřbitově, které jsou vyhodnoceny jako nejrizikovější z pohledu bezpečnosti osob 
a majetku.

-  Rada města schvaluje provést geometrické zaměření hranic ulice Kostelní vrch z důvodu nejas-
ností vztahu k okolním nemovitostem.

-  Rada města schvaluje zajištění výběrového řízení na nákup plynu pro Základní školu v Hodko-
vicích nad Mohelkou prostřednictvím společnosti eCENTRE a.s. se sídlem v Praze, IČ 27149862. 
Rada města pověřuje místostarostku jednáním ve věci.

Úplné znění usnesení rady města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka
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Oznámení 

o době a místě konání voleb 

do Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou 

podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Volby do Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou se uskuteční:
 v pátek  dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 v sobotu dne 11. října 2014 od   8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb 
 ve volebním okrsku č. 1

 –  je volební místnost v Základní škole T. G. Masaryka, J. A. Komenského 467,  
Hodkovice nad Mohelkou pro voliče s trvalým pobytem: na sídlišti Podlesí, v  ulici 
Lesní, část Liberecké ulice, část Mánesovy ulice, ulice Sametová, Smetanova, Tyršova 
a v části obce Záskalí a Žďárek 

 ve volebním okrsku č. 2

 –  je volební místnost v Základní škole T. G. Masaryka, J. A. Komenského 467, Hodkovice 
nad Mohelkou pro voliče s trvalým pobytem: v ulicích Česká, Českodubská, Dlouhý 
kopec, Dolánky, Duhová, Husova, J. A. Komenského, J. Hory, K. H. Borovského, 
Koněvova, Kostelní vrch, Krátká, část  ulice Liberecká, Luční, Malá strana,  
část ul. Mánesova, Mlýnská, Nádraží,  Nádražní, nám. T. G. Masaryka, Pelíkovická, 
Pod Letištěm, Poštovská, Pražská, Riegrova, Růžová, Rychnovská, Sokolská, 
Sportovní, Zahradní a dále v části obce Jílové a Radoňovice 

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), popřípadě 
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4.  Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 22. září 2014
Antonín Samek, starosta města     

Základní škola TGM, Hodkovice n. M.  
otevírá ve školním roce 2014/2015 tyto 

zájmové kroužky
 Â 2 kroužky - HRAVÁ ANGLIČTINA

 Â 1 kroužek Aj pro děti z MŠ

 Â 1 kroužek programování Baltík

 Â 2 kroužky programování LEGO

 Â 4 kroužky keramiky

 Â 1 pěvecký kroužek 

 Â 2 kroužky pohybových her

 Â 2 kroužky cvičení pro malé školáky

 Â 1 kroužek vaření

 Â 1 přírodovědný kroužek pro 2. st.

 Â 2 přírodovědné kroužky pro 1. st

 Â 2 výtvarné kroužky

 Â Atletika 

 Â Kopaná pro pokročilé

 Â Kopaná pro začátečníky

 Â Angličtina pro dospělé

 Â Cvičení BOSU Balance pro dospělé

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

do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

 Ö Obědy vaří Miloslav Marek a  Michaela Pešková, každý den se vaří polévka  
a zákazník má možnost výběru ze tří hlavních jídel. 

 Ö Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.
 Ö Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

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

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub
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AKTUÁLNÍ

PROGRAM AKCÍ

WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

Vstupenky v síti Ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007

VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND

Vynikající zpěvák a charismatický herec Vojtěch Dyk vystoupí 
za doprovodu skvělého orchestru v liberecké Tipsport areně.

8. 10.
19.30

EDUCA MYJOB LIBEREC 2014

Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v severních 
Čechách nabídne možnosti studia a zaměstnání z ČR i zahraničí.

16. - 18. 10.

KONCERT HVĚZD

Na koncertu zazní světové hity v podání hvězd naší současné 
popmusic jako je Bára Basiková, Matěj Ruppert a dalších.

24. 10.
19.00

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC – TIPSPORT EXTRALIGA 2014 / 2015

V průběhu října zavítají na domácí led Bílých Tygrů soupeři 
z Pardubic, Plzně, Slavie a Zlína.

3., 21., 24., 
31. 10.

JEN POČKEJ, ZAJÍCI

Legendární postavičky Vlka a Zajíce z ruského animovaného 
seriálu zavítají do Liberce a  představí se v nové show na ledě.
 

11. 10. 
14.00/18.00
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Český rozhlas Sever

To je dvouhodinový blok reportáží, pozvánek, zajímavostí a  aktualit 
z Libereckého kraje. Chcete vědět, co je u nás nového? Nevíte, kam na výlet? 
Poslechněte si regionální vysílání Českého rozhlasu Sever. Vysíláme denně 
a z kraje pod Ještědem každý všední den od 14. do 16. hodin blok „Pohodové 
odpoledne z Liberce“ s Ivetou Kalátovou.  Nabídneme tipy do divadel, kin, na 
různé venkovní akce apod. Po půl třetí vysíláme nový seriál o obcích a městech 
Libereckého kraje, vašimi průvodci budou Jaroslava Mannovou a Tomáš Beneš.  

Nalaďte si moderní zpravodajské rádio, které vysílá v Hodkovicích na 91,3FM 
nebo 102,3 FM

Na slyšenou na vlnách ČRo Sever.

Nalaďte si „Pohodové odpoledne z Liberce“

Digitalizace není jen pro mladé
Okolní svět se dnes rychle mění a  to díky digitálním technologiím.  
Od internetových nákupů přes ovládání bankovního účtu, telefonování 
„zdarma“ přes internet do celého světa až po interaktivní aplikace v mobilních 
telefonech, které nabízejí zábavu, poučení i bezpečností opatření.

To vše a ještě mnohem více je díky digitalizaci 
dnes možné a každým dnem se tyto možnos-
ti ještě rozšiřují, zlepšují. Tento trend již nyní 
zasahuje do každé oblasti lidské činnosti a bu-
doucnost bude toto rychlé tempo jen dále zrych-
lovat. Proto je pro každého člověka bez ohledu 
na věk důležité, aby se v tomto digitálním světě 
alespoň základně orientoval a mohl tak využí-
vat např. bezplatné zdravotní služby, zdarma 
dostupné knihy, či aktuální informace o dění 
v obci, ve které žije. Je mnoho možností, jak se 
s digitálními technologiemi naučit pracovat, 
většina jich však má společného jmenovatele 
a tím je učení. Pro mladou generaci je to běžný 
způsob osvojení si nových technologií. Senioři 
ovšem často mají před těmito „vymoženostmi“ 
podvědomý blok s často slýchaným argumen-
tem „to už není pro mě“. Tato věta však spíše 
skrývá obavu z něčeho neznámého, nového 
a příliš složitého. A právě z tohoto důvodu se 
odborníci a vědci zamýšlejí nad způsobem, jak 
přinést seniorům srozumitelnou formou mož-
nost, aby získali potřebné znalosti přijatelnou, 
populární a pokud možno i zábavnou formou. 

Výsledkem je vzdělávací program, který vyu-
žívá fotografii a fotografování jako prostředek 
vzdělávání v oblasti informačních technologií. 
Digitalizace dat je pro běžného člověka asi nej-
markantnější právě v oblasti digitální fotogra-
fie, kdy téměř každý někdy v životě fotografo-
val a fotografie mu přinášely radost. Digitální 
fotografie v sobě skrývá několik vědomostních 
úrovní a přitom nejde o to učit se technickou 
stránku fungování, ale především uživatelskou 
úroveň ovládání techniky a případně další zpra-
cování a tisk fotografií. Srovnatelně lze říci, že 
na to, aby mohl člověk řídit auto, nemusí umět 
sestrojit automatickou převodovku.  Pro senio-
ry  (60+) tedy vznikl vzdělávací program s mož-
nostmi od jednodenních kurzů až po pětidenní 
ucelený program. V těchto kurzech se prostřed-
nictvím fotografování s digitálním fotoapará-
tem naučí každý účastník od základů ovládat 
nejen fotoaparát, ale i následné zpracování fo-
tografií v jednoduchých grafických programech 
a vytištění vlastních fotografií, vše pod dohle-
dem předních odborníků v oblasti digitální fo-
tografie. Doposud byl tento projekt realizován 
pouze v Praze, nyní se ale rozšiřuje i do regionů 
a Hodkovice patří mezi vybrané lokality, kde se 
plánují fotografické kurzy pro seniory. Využij-
te možnosti naučit se ve fotografickém ateliéru 
získat znalosti, které vás uvedou do světa digi-
tálních technologií a zároveň při fotografování 
potkat nové přátele, vyfotit si netradiční sním-
ky včetně následného digitálního tisku.

Případní zájemci se mohou hlásit u starosty 
města pana Antonína Samka. Podle počtu zá-
jemců poskytneme další informace.

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

Ovoce – Zelenina, J. Šilarová, náměstí T. G. Masaryka

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

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou
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39 .ročník  Lesního běhu 
 

Faistauerův memoriál 
 

Hodkovice nad Mohelkou      Skalní údolí     So 4.října 2014 
 
Pořádá:    SK Hodkovice n. Moh. - oddíl lyžování 
 
Start:                kategorie mládeže v 9.30 hod.  
                            kategorie muži v 11.00 hod. 
 

Prezentace:          na místě od 9.00 hod průběžně 
 
Startovné:         dospělé kategorie           40,- Kč 
                        dorost                             20,- Kč 
                         žactvo 5.-8.kat.               10,- Kč 
 
Ředitel závodu:  POKORNÝ Pavel 
Prezentace:  KONEJL Stanislav 
Velitel trati:           BRADÁČ  Bohumil 
Hlavní rozhodčí:   FIALA  Jaroslav   
 

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

1 a 2. Předžákyně a předžáci  2008 - 2007               150 m 
3 a 4. Žákyně a žáci nejmladší              2006 - 2005                  300 m 
5 a 6. Žákyně a žáci mladší                  2004 - 2003              750 m 
7   Žákyně starší                                    2002 - 2001               1000 m 
8   Žáci starší                                         2002 - 2001               1500 m 
9   Dorostenky mladší                 2000 - 1999            1500 m 
10 Dorostenci mladší                             2000 - 1999              2800 m 
11 Dorostenky starší                              1998 - 1997                2800 m 
12 Ženy                                                1996 a starší              2800 m 
13 Dorostenci starší                              1998 - 1997                   3600 m 
14 Muži veteráni                     5. 10. 1974 a starší            7200 m 
15 Muži hlavní závod                            1996 – 4. 10. 1974                    7200 m  
  

www.burin.unas.cz 
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Základní škola T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou

nabízí

KURZ ANGLIČTINY
pro dospělé

 ª KURZ JE URČEN PRO MÍRNĚ POKROČILÉ ZÁJEMCE

 ª probíhá každou středu od 17:15 do 18:45

 ª v učebně J1 v ZŠ T. G. Masaryka v Hodkovicích n. M.

 ª KURZOVNÉ: 2 700 Kč za 60 vyučovacích hodin
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KINO – ŘÍJEN 2014 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Fotografie z filmu STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

Pátek 3. října v 19 hodin
JÁ, PADOUCH
Zloduch Gru, obklopen armádou malých uličnických přisluhovačů, plánuje 
největší loupež na Zemi. Chce ukrást Měsíc. Animovaná sci-fi komedie USA. 
Délka 91 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 10. října v 19 hodin
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Vitální stařík uteče z domova důchodců a vydává se v bačkorách na naprosto 
nepředvídatelný výlet. Divácky úspěšná švédská komedie. Premiéra 15. 5. 2014.
Délka 114 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 17. října v 19 hodin
JÁ, PADOUCH 2
Může být napravený padouch ještě zábavný? Gru se rozhodne páchat na 
stará kolena dobro a brzy bude mít plné ruce práce. Animovaná komedie USA.  
Délka 98 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 24. října v 19 hodin
KAMEŇÁK 4
Oblíbení hrdinové městečka Kameňákov znovu v plné parádě. Další díl oblíbené 
české komedie. Délka 88 minut. Vstupné 50 Kč.

ZÁŘÍ – LISTOPAD V PŘEDSÁLÍ KINA 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ  z LETNÍCH TÁBORŮ

NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME
JÁ, FRANKENSTEIN, INTIMITY, MODRÝ SLON, RYCHLE A ZBĚSILE 6

V  letošním roce proběhne ve dnech 
6. – 12. října již 18. ročník Týden 
knihoven. 

Tuto celostátní akci vy-
hlašuje pravidelně Svaz 
knihovníků a informač-
ních pracovníků. Pozor-
nost letošního ročníku 

bude věnována především knihovnám 
českých muzeí. 

Naše knihovna se v letošním roční-
ku zapojí z technických důvodů pou-
ze tradičními akcemi – po celý týden 
registrací nových čtenářů zdarma 
a amnestií dlužníků.

TÝDEN KNIHOVEN

Významné dny:
1.10. Mezinárodní den seniorů

4.10. Mezinárodní den ochrany zvířat

10.10. Světový den duševního zdraví

26.10. v 03.00 končí letní čas

28.10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

Městská knihovna

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

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

NABÍDKA PRÁCE! 
PRO VÁS NEBO VAŠE ZNÁMÉ 

OPERÁTOR/KA VE 
VÝROBĚ, SVÁŘEČ CO2 

 

místo práce: LIBEREC, HODKOVICE n./M. 
práce vhodná pro muže i ženy  

 
 POŽADUJEME: 
 

• věk min. 18 let 

• spolehlivost a chuť k práci 

• zkušenosti s prací v automotive výhodou 
 

NABÍZÍME: 
 

• možnost dlouhodobé spolupráce  

• možnost ubytování pro nemístní 

• zajímavé mzdové ohodnocení 
  

Další informace získáte na telefonu:    727 913 123   602 729 154 
nebo posílejte email: praha@workservice.cz  

  

POŠLETE SMS „PRÁCE LIBEREC” 
a ZAVOLÁME VÁM NAZPĚT! 
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Dne 21. 9. 2014 proběhlo ukončení foto soutěže.  Dražba finálových fotografií se pro 
malý počet zájemců neuskutečnila. Proběhne v novém  termínu a to 29. 11. 2014  při 
příležitosti adventních trhů na náměstí.

Před tímto termínem budete moci vidět finálové fotografie na 3. výstavě v mezi patře na 
Městském úřadě, v termínu od 30. září do 10. října. Poté budou fotografie uschovány 
do dne dražby pro vítěze aukce. 

Aukce bude probíhat také na stránkách soutěže na Facebooku, sledujte, ať jste v obraze. 

Výtěžek z aukce fotografií bude použit na dobrou věc. Rovným dílem bude rozdělen 
Terezce Jirouškové a Aličce Langové, které nemají jednoduchý život a potřebují lidskou 
pomoc. Všem kdo se zúčastní dražby,  předem děkujeme. 

Tým HnM – Dívej se kolem sebe

Romana Trojanová

Andrea Janečková

FOTO 

IHNED N
O

V
IN

K
A

DROGERIE,  BARVY - LAKY  Náměstí T. G. M. 212, Hodkovice n/M

10 x 15

15 x 20
13 x 18 S BÍLÝM OKRAJEM

FOTO PŘÁNÍ

FOTO 
KOLÁŽ VÍCEDÍLNÁ FOTOFOTOSETY

+ VYHOTOVENÍ FOTOZAKÁZEK: 
FOTOKALENDÁŘE, FOTO VELKÝCH ROZMĚRŮ, FOTO NA PLÁTNO, FOTO-

DÁRKY, VYVOLÁNÍ FOTONEGATIVU, FOTOKNIHA, PŘENOS DOMÁCÍHO VIDEA 
NA DVD A DALŠÍ...
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Hana Linková

Berenika Deneb

Fotosoutěž „Dívej se kolem sebe“
Dražba vítězných fotografií HnM

Jan Jirouš

„Dívej se kolem sebe“
Finálové fotografie  

určené k dražbě
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Další finálové fotografie  
v příštím čísle  

Kulturního kalendáře 

Darina Martinovská

Martin Jágr

Martin Pojkar

„Dívej se kolem sebe“
Finálové fotografie  

určené k dražbě

Barbora Večerníková

Petra Majerčíková


