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 Jubilanti  
v prosinci 2014

Rudolf Štrincl

Olga Čížková

Antonín Gébl

Stanislav Staněk

Jaroslav Vejvoda

Úvodní slovo  
redakční rady

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych vám krátce popřála pří-
jemný advent a krásné Vánoce. Nemyslím 
tím však jen bohatou nadílku a slavnost-
ně prostřený stůl, ale hlavně přítomnost 
všech, které milujete, pevné zdraví v tom 
sychravém počasí a hlavně otevřené srd-
ce a pohodu. Užijte si tento vzácný čas 
v poklidu a na vaši přízeň se budeme opět 
těšit v roce 2015. 

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: Jiří Smetana.  

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.

Městské kulturní středisko pořádá 

v pátek 19. prosince 2014 
zájezd do Městského divadla v Jablonci nad Nisou na představení 

ZÁSKOK 
v podání pražského Divadla Járy Cimrmana. 

Hrají: Zdeněk Svěrák, Jan Hraběta, Jaroslav Weigel a další. 

Prodej vstupenek bude zahájen 3. 12. 2014 v Městské knihovně. 

Cena vstupenky je 350 Kč + 50 Kč za dopravu autobusem. 

Představení začíná v 19.00 hodin a autobus bude odjíždět 19.12. v 17.30 hodin z náměstí 
v Hodkovicích nad Mohelkou.

Divadlení představení

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála krásné 
a spokojené Vánoce v kruhu Vašich rodin a blízkých. Přeji 

Vám mnoho štěstí, zdraví a pohody. 

Přeji Vám vše dobré v nastávajícím roce 2015.

Markéta Khauerová

Zdroj fotografií: www.zdjc.cz
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Slovo starostky

Vzhledem ke skutečnosti, že do „boje o získání hlasů“ tentokrát vstoupily pouze dva sub-
jekty, bylo jasné, že tam, kam se přikloní většina zúčastněných voličů, tam se bude skládat 
vedení města. Nabídli jsme SNK-ED podíl na vedení města, ale jedno místo v radě města 
a předseda finančního výboru bylo z jejich pohledu málo. Proto zde máme, jak často slý-
chám, tzv. „jednobarevnou vládu“. Pouze řečnicky se ptám a odpovídám: jak by to vypa-
dalo, kdyby to dopadlo opačně? Přišla by vůči nám nabídka dvou míst v radě, jak je nám 
stále podsouváno? Domnívám se, že nikoliv. Konec konců potvrdil mi to i lídr protistrany.

BUDOUCNOST PRO HODKOVICE vstupuje do vedení města Hodkovice nad Mohelkou 
s velkou odpovědností, s velkou chutí do práce, s elánem a odhodláním. Věřím, že skládání 
účtů voličům v průběhu volebního období přesvědčí veřejnost, že tato volba byla správná.

V pondělí 10. 11. 2014 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města. 
Bylo zvoleno nové vedení města ve složení Markéta Khauerová – starostka města, Mgr. He-
lena Řezáčová – místostarostka města, Mgr. Kamila Panušková – členka rady města, Pavel 
Pokorný – člen rady města, Jan Bobek – člen rady města. Stručný zápis z ustavujícího za-
sedání najdete v informacích z jednání rady města a zastupitelstva města na jiném místě 
tohoto vydání.

Rada města se poprvé v novém složení sešla 19. 11. 2014. Další jednání jsou naplánovaná 
na 26. 11. 2014 a 10. 12. 2014 a 7. 1. 2015.

Rada města se postupně seznamuje s rozpracovanými projekty a body k řešení. Aktuál-
ně probíhá výběrové řízení na tajemníka městského úřadu, připravujeme akční plán na 
rok 2015 tak, aby vše bylo připravené na jednání zastupitelstva města, které proběhne 
10.12.2014. Do tohoto termínu bude připraven také návrh rozpočtu města na rok 2015, 
který sestavuje ekonomický odbor města ve spolupráci s finančním výborem. Jednání fi-
nančního výboru proběhne 27.11.2014.

Čeká nás mnoho úkolů, ale jsme tu pro Vás, pro občany města. Neváhejte nás proto kon-
taktovat a sdělovat nám své postřehy a připomínky. Kontaktní telefon na starostku města 
je 724 180 084, na místostarostku města 607 074 162, před návštěvou si prosím domluvte 
schůzku, vyhnete se tak případnému čekání.

Přeji Vám klidný advent a těším se na setkání s Vámi.

Markéta Khauerová, starostka města

Ráda bych se krátce vrátila ke komunálním volbám v říjnu tohoto roku a ještě 
jednou bych chtěla poděkovat voličům za podporu sdružení nezávislých kandi-
dátů BUDOUCNOST PRO HODKOVICE.

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

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

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Město Hodkovice nad Mohelkou Vás zve na 5. veřejné zasedání 
zastupitelstva města, které se uskuteční 10. 12. 2014 od 18 hodin 
v 1. patře kulturního domu.



6 7Kulturní kalendář Kulturní kalendář 7

VÁNOČNÍ TRHY
LIBEREC

PŘED RADNICÍ 
od 8. 12. 2014 do 

23. 12. 2014, 

od 9:00  
do 18:00 hodin

 �  Tradiční vánoční trhy, nám. Dr. E. Beneše a ul. 5. května, 
Liberec

 �  Prodej bude ukončen dne 23. 12. v 15:00 hodin
 �  Provozní doba tržnice může být upravena v závislosti na 
nepříznivém počasí. 

 �  www.liberec.cz

LIBEREC
PŘED  

OC FORUM 

od 22. 11. 2014 
do 1. 1. 2015 

 � Liberecké Vánoce na Soukenném náměstí, Liberec 
 �  Navštivte adventní trhy na Soukenném náměstí. Čekají vás 
vánoční ozdoby, ohnivá bowle, svařené víno, stromečky za 
100 Kč a samozřejmě také doprovodný program.

 � Pořádá firma Fiala a syn, s.r.o.

JABLONEC 
NAD NISOU 

od 17. 12. 2014 
do 19. 12. 2014

 � Vánoční slavnosti, Mírové náměstí, Jablonec nad Nisou
 �  Tradiční trhy s celodenním programem a více než stovkou 
prodejců.

 � www.mestojablonec.cz

TURNOV od 12. 12. 2014
do 14. 12. 2014 

 � XVI. Turnovské vánoční trhy, náměstí Českého ráje, Turnov 
 �  Prodej tradičního zboží s občerstvením a doprovodným 
kulturním programem. 

 � www.turnov.cz

BUDYŠÍN 
(BAUTZEN) 

Německo

od 28. 11. 2014  do 
21. 12. 2014,  

od 10:00 do 20:00, 
čt - ne:  

od 10:00 do 22:00

 �  Bautzener Wenzelsmarkt, Innenstadt (Hauptmarkt, Fleis-
chmarkt, Kornmarkt, Reichenstraße), 

 � Bautzen
 � Tradiční vánoční trh.
 � www.bautzen.de, www.wenzelsmarkt-bautzen.de

DRÁŽĎANY 
(DRESDEN)

Německo

od 27. 11. 2014
do 24. 12. 2014

 � Dresdner Striezelmarkt, Altmarkt, Dresden
 �  Jeden z největších vánočních trhů v Německu je slavnostně 
zahájen 27. 11. 2014 v 16:00 hod., denně je otevřen v čase 
10:00 – 21:00 hod., 12. 12. 2014 v čase 10:00 – 23:00 hod., 
a zakončen 24. 12. 2014 ve 14:00 hod.

 � www.dresden.de, www.drazdany.info

ŽITAVA 
(ZITTAU)
Německo

od 17. 12. 2014 
do 21. 12. 2014 
(středa – sobota 
11:00 – 20:00,  

neděle 11:00 – 19:00)

 � Zittauer Weihnachtsmarkt, Marktplatz, Zittau
 � Tradiční vánoční trh.
 � www.zittau.de

JELENÍ HORA 
(JELENIA 

GÓRA)
Polsko

od 13. 12. 2014 
do 14. 12. 2014, 

10:00 - 17:00 hod.

 �  Świąteczny Jarmark Jeleniogóralski, ul. 1. Maja, Jelenia 
Góra

 �  Sváteční trh s ručními výrobky, dárky, hračkami, vánoční-
mi ozdobami, perníčky apod.

 � www.jeleniagora.pl

NAšeHOdkovickéLOUtkové

O PEJSKOVI A KOČIČCE
14. 12. ve 14.30 a v 16.00

v Kulturním domě v Klubovně a zkušebně HADu 
(1.patro)

Poděkování
Děkujeme Všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozlou-
čit s panem Vojtěchem Rydvalem, který nás opustil dne 7. 11. 2014.

Upřímné poděkování patří  SDH Hodkovice nad Mohelkou, panu faráři Maňáskovi 
a v neposlední řadě pohřební službě pana Vály.  

Zarmoucená rodina
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Město Hodkovice nad Mohelkou vypisuje výzvu na obsazení pozic 
v  kulturní komisi, grantové komisi, redakční radě a  také pozici 
kronikáře města.

Hlavní náplní členů komisí je dobrovolná spolupráce se zástupci města, 
místních spolků, podnikatelských subjektů a příspěvkových organizací 
města.

GRANTOVÁ KOMISE – přijímá žádosti o grant vypsaný městem Hodkovice 
nad Mohelkou, kontroluje a dále zpracovává žádosti, po ukončení grantového 
programu vyhodnocuje a kontroluje vyúčtování.

KULTURNÍ KOMISE – připravuje návrhy možných kulturních a společenských 
akcí ve městě, aktivně se podílí na přípravě městských slavností a adventního 
programu.

REDAKČNÍ RADA – připravuje podklady a provádí korekturu každého čísla  
měsíčníku „Kulturní kalendář“.

KRONIKÁŘ MĚSTA – každá obec má na základě zákona 123/2006 Sb., 
povinnost vést obecní kroniku. Vyzýváme zájemce o vedení obecní kroniky, 
aby se přihlásili.

V  případě Vašeho zájmu prosím zašlete vaši přihlášku do 7. 1. 2014  
na email marketa.khauerova@hodkovicenm.cz či doručte osobně na 
podatelnu městského úřadu. Do přihlášky uveďte kontaktní údaje 
a stručně dosavadní zkušenosti.

Gratová a kulturní komise,
redakční rada a kronikář města

UPOZORNĚNÍ – UZÁVĚRKA LEDNOVÉHO KALENDÁŘE

Uzávěrka lednového vydání kalendáře je již 17. 12. 2014! Příspěvky zasílej-
te nejpozději do 16. 12. 2014 na adresu redakce: redakce@hodkovicenm.cz

Městský úřad informuje

Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva města 10. 11. 2014
-  Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu mandátové komise o ověření platnosti volby členů 

zastupitelstva města. Volbami do zastupitelstva Města Hodkovice nad Mohelkou vznikl mandát 
následujícím členům: panu Petru Hanusovi, paní Lence Vítové, paní Alexandře Hrušovské, panu 
Zbyňku Dostrašilovi, panu Antonínu Samkovi, panu Miroslavu Matějkovi a panu Ing. Jaroslavu 
Bretšnajdrovi, všichni z volební strany SNK Evropští demokraté, paní Markétě Khauerové, paní 
Mgr. Heleně Řezáčové, panu Pavlu Pokornému, paní Mgr. Kamile Panuškové, paní Nadě Buri-
anové, panu Janu Bobkovi, panu Pavlu Vítkovi a paní Romaně Trojanové, všichni ze sdružení 
nezávislých kandidátů BUDOUCNOST PRO HODKOVICE. 

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu všech výše uvedených členů zastupitelstva 
města podle § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.

-  Zastupitelstvo města schvaluje, aby pro toto a další jednání platil stávající jednací řád zastupitel-
stva města a pro volby stávající volební řád. 

-  Zastupitelstvo města stanovilo podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších předpisů, že pro toto funkční období bude mít rada města 5 členů a pro funk-
ci starosty a funkci místostarosty budou dlouhodobě uvolněni dva členové zastupitelstva města. 
Ostatní členové rady nebudou pro svou funkci uvolněni.

-  Zastupitelstvo města zvolilo podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších předpisů, starostkou města paní Markétu Khauerovou. Starostka města je 
pro svou funkci dlouhodobě uvolněna.

-  Zastupitelstvo města zvolilo podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších předpisů, místostarostkou města paní Mgr. Helenu Řezáčovou. Místostarost-
ka města bude pro svou funkci dlouhodobě uvolněna.

-  Zastupitelstvo města zvolilo podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších předpisů, dalšími členy rady města pana Pavla Pokorného, pana Jana Bobka 
a paní Mgr. Kamilu Panuškovou.

-  Zastupitelstvo města zřizuje podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších předpisů, následující výbory zastupitelstva města:

 Finanční výbor:
-  předsedou finančního výboru byla zvolena paní Naďa Burianová 
-    členy finančního výboru byli zvoleni paní Bronislava Doležalová, pan Tomáš Kauška, pan 

Pavel Vítek a pan Ing. Pavel Šindelář
 Kontrolní výbor:

-  předsedou kontrolního výboru byla zvolena paní Lenka Vítová
-  členy kontrolního výboru byli zvoleni pan Zbyněk Dostrašil a pan Antonín Samek

-  Zastupitelstvo města schvaluje starostku města paní Markétu Khauerovou jako určeného za-
stupitele města pro jednání s pořizovatelem, kterým je Magistrát města Liberec, odbor hlavního 
architekta, oddělení územního plánování, ve věcech nového územního plánu města.
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-  Rada města projednala upozornění ředitele Technických služeb Hodkovice pana Hanuse na ha-
varijní stav tarasu v Poštovské ul. v Hodkovicích nad Mohelkou. Taras se postupně rozpadá a do 
ulice padají uvolněné kameny. Rada města ukládá řediteli TSH panu Hanusovi a Ing. Plačkovi 
z MěÚ předložit na příští radu města návrhy možného řešení.

-  Rada města provedla výběrové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu Dopravně bezpeč-
nostní zařízení v Hodkovicích – Jílovém : zpomalovací semafor řízený radarem. Podle provede-
ného výběrového řízení, jehož průběh a výsledek je obsahem samostatného zápisu, byla vybrána 
společnost DOSIP Servis s.r.o. se sídlem v Okřížkách - Krahulově, IČ 27720713, s vysoutěženou 
cenou ve výši 192.995,- Kč. Cena je včetně DPH. 

Informace z 18. zasedání rady města 19. 11. 2014
-  Rada města schvaluje doporučení ředitele Technických služeb Hodkovice a Bytového hospodář-

ství Hodkovice na provedení změny v rejstříku osob a v živnostenském rejstříku v osobách sta-
tutárního orgánu těchto výše uvedených organizací. Rada města ukládá řediteli Technických 
služeb Hodkovice panu Petru Hanusovi zajistit provedení změny.

-  Rada města projednala současné složení Komise sociální a bytové, Grantové komise a Kulturní 
komise. Rada města schvaluje změnu názvu Komise sociální a bytové na Komisi bytovou a po-
tvrzuje existenci výše uvedených komisí RM. Rozhodnutí o jmenovitém obsazení jednotlivých 
komisí se odkládá na příští jednání rady města.

-  Rada města bere na vědomí oznámení o novém nájemníkovi v bytě č. 8 v Pražské ul. č.p. 202 
v Hodkovicích nad Mohelkou, a to paní M. S.. Oznámení učinil pan H., bytem Hodkovice n. M. 

-  Rada města bere na vědomí Protokol č.j. SOC 25/14 o výsledku kontroly přenesené působnosti 
v oblasti sociální práce. Kontrolu provedly kontrolorky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Libereckého kraje. Všechny kontrolované agendy jsou vedeny v souladu s platnými právními 
předpisy a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

-  Rada města bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Města Hodkovice nad 
Mohelkou, provedenou kontrolu Krajského úřadu Libereckého kraje. V rámci přezkoumání hos-
podaření byla zjištěna chyba a nedostatek závažného charakteru § 10, odst. 3 písm. c) zákona č. 
420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, ve znění pozděj-
ších předpisů tím, že město nezveřejnilo současně se závěrečným účtem města i zprávu o kont-
role hospodaření města, jak ukládá zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rada města ukládá tajemníkovi zajistit napříště řádné 
zveřejnění úplného znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření města.

-  Rada města schvaluje paní Mgr. Kamilu Panuškovou a paní Romanu Trojanovu jako další pově-
řené členy zastupitelstva města pro oddávání snoubenců ve smyslu zákona o rodině č. 94/1963 
Sb. ve znění pozdějších předpisů.

-  Rada města souhlasí s uzavřením Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou v době vánoč-
ních prázdnin od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015. S uzavřením mateřské školy byli již rodiče seznámeni.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 209.451,50 Kč. Rada města požaduje i nadále 
se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města bere na vědomí přehled o příjmech a nákladech za sběr a likvidaci komunálního 
odpadu v Hodkovicích nad Mohelkou, a to za období leden až říjen 2014.

Úplné znění usnesení zastupitelstva a rady města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Informace ze 17. zasedání rady města 29. 10. 2014
-  Rada města schvaluje nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní 

pracoviště Ústí nad Labem, odboru odloučené pracoviště Liberec, na převod pozemku p. č. 1199 
(ostatní plocha) o výměře 785 m2 , pozemku p. č. 1433 (ostatní plocha) o výměře 281 m2 a po-
zemku p. č. 1434 (ostatní plocha) o výměře 179 m2.

-  Rada města souhlasí s žádostí o koupi pozemku města p. č. 403/1 (ostatní plocha) o výměře 307 
m2 , pozemku p. č. 404/3 (ostatní plocha) o výměře 39 m2 a pozemku p. č. 404/4 (ostatní plocha) 
o výměře 204 m2 , vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní A.S, bytem Hodkovice 
n.M. Rada města ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr prodeje těchto pozemků na úřední desce 
města. Doporučená cena s ohledem na umístění a charakter pozemku je 10,- Kč za 1 m2. Věc bude 
následně předložena do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s žádostí o koupi pozemku města p. č. 404/5 (ostatní plocha) o výměře 
88 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali manželé H., bytem Hodkovice n.M. Rada 
města ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr prodeje tohoto pozemku na úřední desce města. Do-
poručená cena s ohledem na umístění a charakter pozemku je 10,- Kč za 1 m2. Věc bude následně 
předložena do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s žádostí o koupi pozemku města p. č. 404/6 (ostatní plocha) o výměře 
17 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali manželé B., bytem Hodkovice n. M. Rada 
města ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr prodeje tohoto pozemku na úřední desce města. Do-
poručená cena s ohledem na umístění a charakter pozemku je 10,- Kč za 1 m2 . Věc bude následně 
předložena do zastupitelstva města.

-  Rada města schvaluje žádost o vyjádření k plánované stavbě – přípojce NN. Žádost podala spo-
lečnost BIMONT s.r.o. se sídlem v Liberci, IČ 47781262. Důvodem žádosti je připojení nového 
odběrného místa na pozemku p. č. 913/1. Stavbou nebudou zasaženy žádné pozemky města.

-  Rada města souhlasí s vydáním dopravní licence 530 150 Jablonec nad Nisou – Rychnov u Jab-
lonce n. N. – Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města schvaluje vyhlášení ředitelského volna na dny 30. 10. a 31. 10. 2014 v Základní škole 
T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitelky této školy. Ředitelské vol-
no je vypsáno z technických důvodů. Z důvodu nutných oprav bude odstavena kotelna ZŠ.

-  Rada města schvaluje návrh na zvýšení nájemného v bytě města č. 6 v domě Rychnovská č. p. 
391 v Hodkovicích nad Mohelkou na částku 2.000.- Kč. Důvodem zvýšení nájemného je platba 
do fondu oprav tohoto domu za každý byt.

-  Rada města projednala návrh na vyhlášení výběrového řízení na prodej bytu č. 6 v domě v ul. 
Rychnovská č.p. 391 v Hodkovicích nad Mohelkou. Rada města ukládá tajemníkovi zveřejnit 
výzvu k předložení nabídek na úřední desce města a poslat ji stávajícímu nájemníkovi.

-  Rada města bere na vědomí návrh na zvýšení počtu zaměstnanců v Domě s pečovatelskou 
službou v Hodkovicích nad Mohelkou. Návrh podala vedoucí DPS paní Čermáková. Rada města 
projedná návrh na některém příštím zasedání rady města za účasti vedoucí DPS paní Hany 
Čermákové.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 213.919,50 Kč. Rada města požaduje nadále 
se zabývat vymáháním dlužných částek.

Pokračování na straně 11
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Severočeské komunální služby s.r.o. | Smetanova 91 | Jablonec nad Nisou 466 01
483 312 403 | fax : 483 312 404
pavel.frohlich@mariuspedersen.cz

Svoz tuhého domovního odpadu 
(TDO)

o Vánoních a na Nový rok

Dobrý den. Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném svozu TDO o Vánocích  
a Novém roce.

 y  V  týdnu 22. 12. 2014 – 28. 12. 2014 nepojede 24. 12.v2014 odpolední 
směna.

 y  V týdnu 29. 12. 2014 – 4. 1. 2015 nepojede 31. 12. 2014 odpolední směna 
a 1. 1. 2015 nepojede ranní směna.

Z uvedených důvodů bude v těchto týdnech (vždy od středy) docházet ke 
zpoždění vývozů až o 24 hodin. Posádky se budou snažit dohnat zpoždění 
v důsledku vynechané směny a proto prosím informujte své občany o mož-
ném zpoždění. Popelnice však prosím nechte připravené na pravidelné vý-
vozní dny.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám již v předstihu klidné svátky 
a mnoho úspěchů v novém roce 2015.

S pozdravem

Severočeské komunální služby s.r.o.

Pavel Frőhlich, mistr provozu

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. Své poznatky, náměty či postřehy můžete posílat i faxem na 
číslo:  485 145 170. 

Sběrné dvory Hodkovice nad Mohelkou 
Vzhledem k častým dotazům občanů města k problematice odkládání odpadů ve sběrných dvorech 
v Pelíkovické a Mánesově ulici, zveřejňujeme znovu informace o tom, které odpady lze v našem 
městě třídit a kam je odkládat. Většinu odpadů je možno na sběrných dvorech odkládat bezplatně, 
zpoplatněno je pouze odkládání stavební sutě a pneumatik v množství větším než 4 ks na osobu za 
rok. Oba sběrné dvory jsou určeny pro trvale bydlící občany a majitele rekreačních objektů, kteří mají 
uhrazen poplatek za odpady. Sběrný dvůr v Mánesově ulici je navíc určen i pro právnické osoby nebo 
fyzické osoby oprávněné k podnikání, které zde mohou odkládat odpady dle platného ceníku. 
Mimo sběrných dvorů mohou občané k odkládání vytříděných odpadů využít i nádoby na tříděný 
odpad, které se nachází na 15 stanovištích na území města. Jedná se o modré kontejnery na papír, 
žluté kontejnery na plasty, červené na drobné elektrozařízení, bílé na textil a dále zelené zvony na 
barevné sklo a bílé zvony na bílé sklo (http://www.hodkovicenm.cz/cs/sluzby-a-firmy/sluzby/sberne-
dvory-a-stanoviste-nadob-pro-trideny-odpad/stanoviste-nadob-pro-trideny-odpad.html).  
Sběrný dvůr Pelíkovická provozní doba odebírané odpady 

 

PO   zavřeno 
ÚT   9-11, 14-16 

ST   zavřeno 
ČT   9-11, 14-16 

PÁ   zavřeno 
SO   9-13 

NE   zavřeno 
 

tel.: 737 329 262 

- objemný odpad - tedy odpad 
který se nevejde do popelnice 
(např. nábytek, koberce, lino) 
- PET lahve, plasty, tetrapaky 

- sklo, papír, polystyren 
- domácí spotřebiče, ledničky 
- televize, monitory, elektro 

Sběrný dvůr Mánesova provozní doba odebírané odpady 

 

PO   8-16 
ÚT   8-16 
ST   8-16 
ČT   8-16 
PÁ   8-16 
SO   8-12 

NE   zavřeno 
 

tel.: 739 208 988 

- nebezpečné odpady (např. 
obaly od barev, oleje, kyseliny) 
- stavební a demoliční odpad 

- biologicky rozložitelný odpad 
- plasty, sklo, papír, výkup kovu 

- televize, monitory, elektro 
- autovraky, pneumatiky 

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO KOUŘILA

LOVCI BOUŘEK
prosinec 2014 - únor 2015

 Městské kino v Hodkovicích n. M.
přístupno od 7. 12. 2014, 16.00 – 17.00 hodin

dále vždy před každým filmovým představením
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KINO – PROSINEC 2014 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

NEDĚLE 7. prosince v 17 hodin!

MODELKY S.R.O.
Nová česká komedie o souboji dvou modelingových agentur s Reginou Rázovou 

v hlavní roli. Premiéra 4. 12. 2014. !Nerušte hovorem a jídlem během promítání!  

Délka 92 minut. Vstupné 50 Kč. PŘED PROMÍTÁNÍM PROBĚHNE MALÁ 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Pátek 12. prosince v 19 hodin

MAGICKÉ STŘÍBRO – HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU 
Norský rodinný fantasy film, ve kterém i skřítkové zažívají velká dobrodružství. 

České znění. Premiéra 13. 11. 2014. Délka 85 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 19. prosince v 19 hodin

TŘI BRATŘI
Úspěšná česká pohádka Jana Svěráka o tom, jak tři sourozenci při svém 

putování světem vstupují do slavných pohádek, kde je čekají nástrahy i láska.   

Délka 90 minut. Vstupné 50 Kč.

 PROSINEC 2014 – ÚNOR 2015 V PŘEDSÁLÍ KINA 

LOVCI BOUŘEK 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ pana JIŘÍHO KOUŘILA

Tři bratři, Zdroj: www.3bratri.cz

Vyhrajte originální sadu vánočních ozdob 
v ranním vysílání na Českém rozhlasu Sever.

Nalaďte si 91,3 FM nebo 102,3 FM v Hodkovicích n. M. a okolí...

Dobré ráno 
ze Severu

dobre rano_204x71.indd   1 23.9.2013   10:59:45Zajímavý projekt s názvem Začínáme podnikat je novým kurzem libereckého Centra Kašpar.  
Kurz začíná probíhat od 5. ledna 2015 a v době trvání celého kurzu je zajištěno hlídání dětí. 
Jedná se o 65 hodin docházky uzavřené závěrečnou zkouškou pro kurzisty. 

Stejně tak bude k  dispozici odborné individuální poradenství a  odborná pomoc 
při vypracování podnikatelského plánu. Zajímavý projekt je dílem Centra Kašpar, 
informovat se můžete podrobněji na internetových stránkách této organizace  
www.centrum-kaspar.cz.

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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BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - TIPSPORT EXTRALIGA 2014 / 2015

Na začátku prosince se Tygři utkají na domácí půdě s hráči 
z Brna, poté na ně čekají soupeři z Hradce Králové a Třince.

4., 12., 
a 26. 12

EVEGREEN TOUR

Během 4 hodinové show se představí legendy české hudební 
scény jakými jsou Eva Pilarová, Pavlína Filipovská a další.

2. 4.
2015

DRÁCULA - MUZIKÁL STOLETÍ

Nejúspěšnější muzikál století DRACULA slaví 20 let a vrací se 
v koncertní verzi!

24. 2.
2015

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ

Přijďte si s celou rodinou během odpoledne zabruslit. Pouze na 
Štědrý den pro Vás připravíme led přímo v aréně. Vstup zdarma.

24. 12.
13.00-15.00

VÁNOCE V ARÉNĚ

Zveme Vás na tradiční předvánoční akci do arény, kde bude pro 
naše malé návštěvníky připravena spousta zábavy.

17. 12. 
9.30

SBĚR PAPÍRU v listopadu 2014
METRÁČCI

třída jméno celkem kg

1. 6.A Koza Š. 427

2. 8.A Lepičová P. 363

2. 4.A Arlt D. 363

3. 4.A Kočí T. 342

4. 9.A Fialová T. 310

5. 4.A Hisemová K. 309

6. 1.A Vojtěch 249

7. 3.A Absolon D. 244

8. 4.A Šturc Š. 240

9. 4.A Jágrová A. 234

10. 3.A Pavlů Z. 206

11. 7.B Jírová K. 189

12. 5.A Hisemová K. 177

13. 6.A Líznerová K. 176

14. 1.A Růta D. 157

15. 9.B Musil.J. 151

16. 8.A Vondráková 150

17. 6.A Musil V. 146

18. 3.A Hart L. 142

19. 2.B Gerz P. 135

20. 5.A Šobrová P. 124

21. 1.A Stará D. 108

22. 1.A Dědková T. 105

22. 7.B Musil J. 105

22. 6.A Král R. 105

23. 9.A Pelešová E. 104

23. 6.A Musil F. 104

24. 4.A Stará N. 103

25. 3.A Smahová K. 101

26. 4.B Paříková Z. 100

SBĚR TŘÍD
třída celkem kg kg  

1 žák     
Počet.

sb

1. 4.A 1924 96 16

2. 1.A 1096 55 16

3. 6.A 1546 52 15

4. 3.A 984 45 13

5. 2.B 680 40 12

6. 5.A 801 32 12

7. 9.A 512 26 5

8. 8.A 635 24 4

9. 1.B 463 23 10

10. 2.A 383 23 10

11. 7.B 420 22 5

12. 4.B 408 21 8

13. 4.B 227 13 5

14. 7.A 53 2 3

ŠD 59

CELKEM 10 191 kg

Všem, kteří se podíleli a podpořili třídění 
odpadu – sběr papíru moc děkujeme.

Za finanční hotovost nakoupíme hry, 
stavebnice a pomůcky na výuku cizích 
jazyků.

Další sběr plánujeme na květen 2015.  
Již nyní můžete třídit odpad a pomoci tak 
dobré věci.
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150JJHodkovicepn@M@pfpJablonecpn@Nisoup
novápautobusováplinkapodp8P@87@7+8P

Odp8P@87@7+8Ppvepzkušebnímpprovozupdvappáryp
rychlýchpappřímýchppspojůppředevšímppropškoláky:

zpHodkovicpdopJabloncepvp7:15pap14:05
zpJabloncepdopHodkovicpvp6:50papvp13:40

Odjezdy:

MožnostiJbudoucíhoJrozšířeníJzávisí:
83pnapdostatečnémppočtupcestujích
73pnappřípadnémpnahrazenípspojůppropMonroepvpHodkovicích
g3pnappřípadnémpspojenípsplinkoup88žpzpRychnovapdopJabloncepnadpNisou

Vašepdotazypapnámětypuvítámepzde:pinfo@korid@czVpRP8+p88+p+7P

ZJHodkovicJdoJJablonceJnadJNisouJzaJ18JminutJautobusem

Hodkovicepn@MohelkouVVaut@nádr@

RádloVVodb@hl@sil@

Jablonecpn@NisouVV
podpstadionem

Jablonecpn@NisouVVupgymnázia

Jablonecpn@NisouVVaut@nádr@
Jablonecpn@NisouVVPražská

RychnovpupJabloncepn@NisouVVhl@sil@

možnost rozšíření

RychnovpupJabloncepn@NisouVVhl@sil@

RychnovpupJabloncepn@NisouVV
odb@pDobrápVoda

možnost rozšíření

možnost rozšíření

Významné osobnosti:
3. 12. Eva Hudečková, herečka a spisovatelka (65. výr. narození)
6. 12.  Radek John, novinář, publicista, scénárista a prozaik  

(60. výr. narození)

Významné dny:
1. 12. Světový den boje proti AIDS – vyhlášen v roce 1988
3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených
10. 12. Den lidských práv
21. 12. zimní slunovrat

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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PNEUSERVIS Pavel Šulc 

 

Provozní doba od 8.30 hodin.

Telefon: 721 806 695
 

Adresa:
LESNÍ 473 (KOLONIE)

463 42 HODKOVICE NAD MOHELKOU

IČO: 15703614
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Upozornění: knihovna bude ve dnech od 22. 12. 2014 do 
2. 1. 2015 zavřená z důvodu čerpání dovolené



20 21Kulturní kalendář Kulturní kalendář 21

srdečně zve každého na vánoční cestu kolem kapliček
začátek u první kapličky 20. 12. 2014 v 16.30 

 ª  Anděl nás provede cestou, na které se dozvíme o tradici Vánoc v Hodkovicích 
a uvidíme živý obraz z Betléma. 

 ª  Připravili jsme svařáček a čaj. Kdo bude chtít, může si upéct vánočního buřtíka.

Všichni jsou srdečně zváni

Hodkovická 
adventní cesta 

vzhůru
H.A.D 

a 
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

 
 

 

Zve Vás a Vaše děti na program 
ZATOULANÝ  MIKULÁŠ 

V PÁTEK 12.12.2014 OD 17:00 HODIN v RK Motýlek 

To vše s Mikulášem, hodnými čertíky a několika anděly. 
 

Vstupné: 50.- Kč/dítě, dospělí zdarma 

V ceně je zahrnut dárkový balíček pro dítě. 

 

Přihlášky a informace v RK Motýlek  

nebo na tel. 725 934 446  

------------------------------------------------------------------------- 

KKLLIIDDNNÉÉ  AA  PPŘŘÍÍJJEEMMNNÉÉ  PPRROOŽŽIITTÍÍ  
VVÁÁNNOOČČNNÍÍCCHH  SSVVÁÁTTKKŮŮ,,    

VVÁÁMM  PPŘŘEEJJEE  RROODDIINNNNÝÝ  KKLLUUBB  MMOOTTÝÝLLEEKK  

TTĚĚŠŠÍÍMMEE  SSEE  NNAA  SSEETTKKÁÁNNÍÍ  VV  RROOCCEE  22001155  

KLIDNÉ A PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, 

VÁM PŘEJE RODINNÝ KLUB MOTÝLEK

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ V ROCE 2015

 

 

  

Zve Vás a Vaše děti na program

ZATOULANÝ MIKULÁŠ
V PÁTEK 12. 12. 2014 OD 17.00 HODIN v RK Motýlek

To vše s Mikulášem, hodnými čertíky a několika anděly.

Vstupné: 50 Kč/dítě, dospělí zdarma
V ceně je zahrnut dárkový balíček pro dítě.

Přihlášky a informace v RK Motýlek 
nebo na tel. 725 934 446V úterý 9. 12. 2014 od 18 hodin 

se v obřadní síni na radnici 

uskuteční vystoupení 

žáků ZUŠ Hodkovice nad Mohelkou.

Všichni jste srdečně zváni. 

Vystoupení žáků ZUŠ
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SPV Hodkovice nad Mohelkou Vás srdečně zve na novou 
zábavnou aktivitu:

GYMNASTIKA  A  ZÁKLADY TANCE

Zúčastněte se s námi hodin obecné sportovní přípravy 
(sportovní gymnastiky a základů tance). Získáte tak 

plnohodnotné základy pro jakýkoli sport, a to 
zábavnou formou.

Začínáme 5. 1. 2015
Pro děti od 6 do 15 let

Kdy: každé pondělí od 17:30 do 18:30

Kde: Kulturní dům Hodkovice nad Mohelkou, prostory RK Motýlek

Cena: 20,- Kč za hodinu (možnost zakoupení permanentek na 10 
lekcí v hodnotě 150,- Kč)

Bližší informace na: roleckova.jana05@seznam.cz

Těší se na Vás lektorky Šárka Lukášová, Jana a Pavla Rolečkovy

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

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Od 7. do 23. 12. 2014

v ulici J. A. Komenského 591

BOROVIČKY, SMRČKY, SMRČKY PICHLAVÉ, 
JEDLIČKY, CHVOJÍ

Ve všední dny navečer, v sobotu a v neděli celý den.

J. Žďárský, telefon : 724 623 815

TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
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Po smrti Jana z Vartenberka byla roku 
1543 sepsána registra panství frýdštejnského. 
V nich se uvádí, že Hodkovice měly již zmí-
něný pivovar, sladovnu, solnici, čtvery masné 
krámy, lázně, právo na čtyři vozy svobodné od 
cla, právo vybírat tržné o týdenních a dvou vý-
ročních trzích a clo z formanských vozů.

Nový parostrojový pivovar Wilhelma 
Svobody byl v letech 1899–1900 postaven fir-
mou F. Ringhoffer z Prahy nákladem 800 000 
zl. Tato budova jistě upoutá každého, kdo 
projíždí Hodkovicemi. První výčepní várka 
piva byla hotova již v roce 1900. Pivovar byl 
na tehdejší dobu velice moderně zařízený 
a umožňoval roční produkci 36 000 hektoli-
trů piva. K vaření se používala voda, která 
se čerpala z vlastní, 30 m hluboké artézské 
studně, ta denně dávala 3 000 hektolitrů 
vody. Tato voda byla po mnohonásobné che-
mické analýze označena známkou prvotřídní 
kvality. Pivovar měl i svoje vlastní elektrické 
osvětlení. Pivovar nechal postavit turnovský 
rodák ze sládkovské rodiny, Vilém Svoboda 
(*13. září 1844, +28. září 1911), byl i majite-
lem starého pivovaru.

Hodkovickým se podařilo přimět pivovar-
skou společnost k tomu, aby rozšířila vlastní 
elektrárnu a zvětšila ji nejen pro vlastní po-
třebu pivovaru, ale aby elektrickým proudem 
zásobila i město. V roce 1909 byla po dohodě 
s pivovarem započata práce na elektrifikaci 
města. Městské veřejné osvětlení se skládalo 
z 95 žárovek, zřejmě 25W. Na náměstí byla 
uhlíková lampa asi 600W a v bytech si vy-

Hodkovický pivovar
Pivovar v  Hodkovicích byl postaven v  roce 1540 a  stál naproti místu, kde se nyní 
nachází socha sv. Anny – pod Dlouhým kopcem (pro porovnání - pivovar ve Svijanech 
byl založen v roce 1564). Odkud získával tento starý pivovar v Hodkovicích vodu, se 
neví; možná že již z vodovodu, který zde nechali postavit páni z Dražic už v roce 1363. 
O tom, že by v těchto místech byla studna se silným pramenem, nevíme.

budování elektrického osvětlení vyžadovalo 
zapojit okolo 1200 žárovek. Dále bylo zapo-
jeno 8 elektromotorů o 5 koňských silách. 
Bylo nutno použít drátovodu v celkové délce 
30 000 metrů. Celý tento projekt převzala ra-
kouská firma Siemens-Schuchert. Elektroin-
stalaci v bytech provedla firma ing. Artura 
Luobena z Teplic. Došlo vlastně ke sdružení 
finančních prostředků města a pivovaru.

Pivovar měl své známky na pivo s nápi-
sem BRAUEREI LIEBENAU Výstavy pivova-
ru v následujících letech jsou vykázány takto:
 1901–1902 13 000 hl
 1902–1903 17 000 hl
 1903–1904 17 000 hl
 1904–1905 18 000 hl
 1906–1907 18 500 hl
 1907–1908 17 000 hl
 1908–1909 15 675 hl
 1909–1910 15 000 hl
 1910–1911 15 000 hl
 1911–1912 15 000 hl
 1912–1913 15 000 hl
 1913–1914 14 905 hl
 1914–1915 9 000 hl
 1915–1916 6 000 hl
 1916–1917 1 850 hl
 1917–1918 1 800 hl
 1918–1919 2 600 hl
 1919–1920 4 370 hl
 1920–1921 5 000 hl
 1921–1922 5 000 hl
 1922–1923 5 000 hl
 1923–1924 6 320 hl.

V pivovaře bylo několik sládků.
1900–1901 Vilém Svoboda mladší
1902–1918 Jan Malý
1919–1922 Ing. Heřman Bauer 
1923–1925 Bedřich Bernert

Správcem byl Hugo Pannitschka v letech 
1901–1929 a ředitelem Jan Hubka 1908–1917.

Pivovar měl své známky na pivo s nápi-
sem BRAUEREI LIEBENAU.

Deputátní pivo vydával zaměstnancům 
sklepmistr, který o výdeji vedl vlastní záznam.

Pro srovnání uvádím i výstavu starého 
pivovaru v letech
 1896–1897 13 860 hl
 1898–1899 13 000 hl.

Z výše uvedeného je jasné, že se naděje, 
které V. Svoboda na nový pivovar vkládal, 
nesplnila. V. Svoboda byl majitelem pivovaru 

do roku 1908, potom pivovar vedla veřejná ob-
chodní společnost, tedy manželé Vilém a Pav-
lína Svobodovi, od roku 1911 až do likvidace 
v roce 1925 pivovar vedla jenom P. Svobodová.

Během první republiky se Hodkovice nijak 
průmyslově nerozvíjely, spíše naopak. Dosa-
vadní průmysl za hospodářské krize upadal 
nebo byl likvidován. Vratislavický pivovar 
v roce 1926 vykoupil z konkurenčních důvodů 
pivovar v Hodkovicích (i se známkou a licencí) 
a výroba piva byla v našem městě zastavena. 
Zařízení pivovaru bylo rozbito a zlikvidováno.

S použitím překladů městských kronik 
a přílohy časopisu kvasného průmyslu KVAS 
číslo 2 z roku 1986 sepsal

Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Obr. č. 1  Pohled na nový pivovar

Obr. č. 2  Pohled na pivovar od Mohelky, je tady 
vidět trafostanice, na které je umístěna 
kopie městského znaku z radnice

Obr. č. 3  Detail pohledu na městský znak na trafo-
stanici
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Noční pochod
Druhého ročníku NOČNÍHO POCHODU naší školy se zúčastnilo 220 žáků. Počet účastníků 
ještě navýšili rodiče žáků prvního stupně, kteří své děti doprovodili. Všichni zúčastnění 
přišli v krásných maskách a byli nádhernou ozdobou tohoto podzimního dušičkovo hello-
wenského večera.

Prezentace interaktivního stolku
V úterý 11. 11. 2014 představila naše škola interaktivní stůl SMART Table 442i, který vlast-
níme jako první základní škola v Libereckém kraji. Stůl škola získala v rámci grantu Fir-
my AV Media. Novým zastupitelům našeho města, ředitelům a učitelům oslovených škol 
a zástupcům Technické univerzity v Liberci jsme kromě práce s touto novou pomůckou 
předvedli i pokusy žáků v laboratoři, výuku s interaktivní tabulí, programování kroužku 
Lego a výsledky práce redakční rady školního časopisu Termit.

Bezpečí žáků
V září 2014 realizovala škola několik změn, které mají zajistit větší bezpečí žáků ve škole. 
Jedná se hlavně o způsob vyzvedávání dětí ze školní družiny a kamerový systém u hlav-
ních vchodů do budovy. Dne 4. 11. 2014 proběhla ve škole kontrola ČŠI a výše zmíněná 
opatření byla kladně hodnocena.

Informace ze ZŠ Hodkovice n. M.

V pátek 12. 12. 2014 v 17 a v 18 hodin 

pořádá ZŠ TGM v Hodkovicích n. M. 
v prostorách základní školy 

 VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ.
Srdečně zvou učitelé a žáci školy.

Noční pochod

Zájezd do Paříže, jihovýchodní Anglie  
a Londýna 6. 9. – 13. 9.  2014

Zájezd do Paříže, jihovýchodní Anglie  
a Londýna 6. 9. – 13. 9. 2014

Noční pochod

Prezentace interaktivního stolku Prezentace interaktivního stolku

Fotografie z akcí ZŠ
Zdroj fotografií: www.zshodkovice.cz
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Adventní koncerty se konají v kostele sv. Prokopa vždy od 18 hodin.

ADVENTNÍ 
KONCERTY

v Hodkovicích nad Mohelkou

7. prosince
Gospel Choir

14. prosince
Fortuna Musica

21. prosince
Carmina

24. prosince ve 22.30 hodin
Půlnoční mše v kostele sv. Prokopa 

Srdečně Vás zveme
Autor fotografie: Pavel Kadlec


