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 Jubilanti  
v lednu 2015

Miloslav Zajíček

Miroslava Reslová

Jaroslav Jiroušek

Jiří Maryška

MUDr. Dagmar Večerníková

Antonie Žampová,

Eva Augustová

Alois Dopita

Úvodní slovo  
redakční rady

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.

Městské kulturní středisko pořádá 

v neděli 8. února 2015
zájezd do Městského divadla v Jablonci nad Nisou na představení

Blbec k večeři
v podání pražského Divadla Bez zábradlí v režii Jiřího Menzela. 

Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Petr Pospíchal, Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová,  

Jana Švandová, Jana Boušková, Zdeněk Žák. 

Prodej vstupenek bude zahájen 7. ledna 2015 v Městské knihovně. 

Cena vstupenky je 380 Kč + 50 Kč za dopravu autobusem. 

Představení začíná v 19.00 hodin a autobus bude odjíždět 8. 2. v 17.30 hodin z náměstí v Hodkovicích 
nad Mohelkou.

Divadlení představení

Adventní cesta – poděkování 
Divadelní spolek H.A.D. a Sdružení rodáků a přátel Hodkovic děkují všem, 
kteří svojí účastí podpořili akci Adventní cesta v sobotu 20.prosince 2014.

Do nového roku 2015 přejeme mnoho zdraví, štěstí a radosti a těšíme se 
na setkání při dalších akcích.

Vážení čtenáři,

ráda bych se s vámi přivítala v roce 2015 
a za kolektiv redakční rady vám všem 
poděkovala za přízeň v roce minulém 
a současně vám popřála do nového roku 
nejen tolik potřebné pevné zdraví, ale 
i mnoho nových přátelství, pochopení 
a sil při plnění svých snů. Věřím, že 
se budeme pravidelně "setkávat" nad 
stránkami Kulturního kalendáře a i letos 
bych vás chtěla požádat o spolupráci při 
jeho tvorbě. Pokud budete mít nějaké 
připomínky nebo nápady, rádi se s nimi 
seznámíme. 

Za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová
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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
Vážení spoluobčané,

člověk by měl jít do nového roku s elánem 
a optimismem, vytknout si nové cíle a vzít 
si ponaučení z neúspěchů uplynulého roku. 
Přeji vám v roce 2015 pevné zdraví, mnoho 
štěstí, nezlomnou vůli k dosažení vytčených 
cílů a  splnění alespoň některých tajných 
přání a nadějí. Nám všem přeji co nejvíce 
vzájemného porozumění.

Markéta Khauerová – starostka města

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Město Hodkovice nad Mohelkou Vás zve na 1. veřejné zasedání 
zastupitelstva města, které se uskuteční 28. 1. 2015 od 18 hodin  
v 1. patře kulturního domu.

PODĚKOVÁNÍ
S koncem roku 2014 odchází do důchodu paní Herta ŠRYTROVÁ, 
ředitelka mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou.

Jménem zřizovatele a  jménem spolupracovnic bychom chtěli 
paní Hertě Šrytrové poděkovat za její práci s dětmi a pro děti 
v mateřské škole a za dobrou spolupráci s vedením města, vždyť 
ředitelkou MŠ je dlouhých 29 let.

Do dalších let jí přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu a klidné 
žití v Hodkovicích nad Mohelkou.
 

Spolupracovnice z MŠ a Markéta Khauerová – starostka města

BUDE OD 5. 1. 2015 OTEVŘEN KAŽDÝ DEN  
OD 10.00 do 22.00 HODIN S MOŽNOSTÍ STRAVOVÁNÍ

 Â HOTOVÁ JÍDLA OD 10.00 do 14.00 HODIN

 Â MINUTKY OD 10.00 do 20.00 HODIN.

 Â PLATBA MOŽNÁ V HOTOVOSTI NEBO STRAVENKOU

 608 243 235

Adresa: nám. T. G. Masaryka 112, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

HOTEL U ARCIVÉVODY ŠTĚPÁNA
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Městský úřad informuje

Informace z 19. zasedání rady města 26. 11. 2014
-   Rada města schvaluje návrh Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

č. IV-12-4003074/31, Předmětem smlouvy je zřízení umístění a provozování zařízení distribuční sou-
stavy. Stavbou budou dotčeny nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. 
č. 1515 (ostatní plocha) a pozemek p. č. 1529 (trvalý travní porost) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 
Jednorázová fi nanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.300,- Kč 
plus DPH.

-  Rada města projednala žádost o výměnu vchodových dveří v domě č.p. 6 v Liberecké ul. – vchod do 
prodejny papírnictví. Žádost podala paní Alena Th omasová, bytem Českodubská 415, Hodkovice nad 
Mohelkou; nájemnice těchto nebytových prostor. Rada města žádá ředitele Technických služeb Hod-
kovice pana Hanuse o předložení stanoviska k tomuto požadavku.

Informace ze 20. zasedání rady města 10. 12. 2014
-  Rada města souhlasí s žádostí Autoklubu Bohemia Sport v AČR se sídlem v Sosnové, IČ 75057930 

o povolení závodu Rally Bohemia 2015, konkrétně o souhlas s uzavírkou silnice III. třídy (Rychnov 
u Jablonce - Hodkovice nad Mohelkou – Radimovice), souhlas s vydáním zvláštního užívání a uzavír-
ky místní komunikace a souhlas s objízdnou trasou, a to dne 11.07.2015 v době od 12,00 do 23,00 hod. 
Rada města požaduje zajistit řádnou pořadatelskou službu, dodržovat pořádek při závodu a po jeho 
skončení a zajistit včasnou informovanost místních obyvatel a podnikatelů o pořádání závodu. Při 
splnění těchto podmínek rada města povoluje uzavírku výše uvedené silnice pro závod Rally Bohemia 
2015 na území města v rozsahu podané žádosti a její mapové přílohy a souhlasí s objízdnou trasou.

-  Rada města bere na vědomí žádost Centra pro zdravotné postižené Libereckého kraje, o. p. s., se síd-
lem Zahradní 415/10, Liberec, IČ 265 93 980, o fi nanční příspěvek na provozování sociálních služeb 
v Hodkovicích nad Mohelkou. Rada města se k věci vrátí na svém dalším zasedání.

-  Rada města schvaluje uzavření městského úřadu v době vánočních svátků, tedy od 23.12.2014 do 
2.01.2015.

-  Rada města schvaluje příspěvek do fondu oprav domu č. p 216 v Hodkovicích nad Mohelkou za rok 
2014 ve výši 6 000,- Kč. Žádost podal pan Vlastimil Laurin za Sdružení vlastníků tohoto domu, 
v němž vlastní Město Hodkovice nad Mohelkou v přízemí nebytové prostory. Rada města požaduje 
předložení čerpání fondu oprav za rok 2014 do 31.03.2015 a jeho celkovou výši.

-  Rada města projednala návrh samostatného referenta sociálních věcí MěÚ na obsazení volného bytu 
v DPS Hodkovice nad Mohelkou. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 11 paní A. R., bytem Dlou-
hý Most. Rada města souhlasí s náhradníkem na přidělení tohoto bytu, a to s panem Z. K., bytem 
Jeřmanice. 

-  Rada města pověřuje starostku města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 51/14, aby 
v době mezi jednotlivými zasedáními rady města nebo v době, kdy není možné operativně svolat 
zasedání rady města, prováděla rozpočtová opatření do 100.000,- Kč.

-  Rada města projednala žádost o pronájem části pozemku města p.č. 1264/1 (ostatní plocha) o veli-
kosti 200 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal za 1. jizerskohorskou stavební společnost 
s.r.o. se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou, IČ 49904884 její výrobní ředitel pan Petr Löffl  er. Rada 
města s pronájem výše uvedené části pozemku města souhlasí a ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr 

pronájmu na úřední desce města. 
-  Rada města bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti na agendu matriky. 

Kontrolu provedla pracovnice Magistrátu města Liberec, odbor správní a živnostenský. Při kontrole 
nebyly zjištěny žádné závady nebo nedostatky.

-  Rada města ukládá tajemníkovi zajistit uzavření dodatků ke všem nájemním smlouvám na pozemky 
města s tím, že bude do nich doplněn termín splatnosti nájmu vždy do 30. června příslušného roku. 

Informace z 5. zasedání zastupitelstva města 10. 12. 2014
-  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014. Příjmy v rozpočtové změně jsou 

1.317.795,- Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 1.317.795,- Kč a změna fi nancování v rozpočtové změně 
je 0,- Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 40.315.456,73 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 
44.150.456,73 Kč a fi nancování po rozpočtové změně bude beze změny 3.835.000,- Kč. 

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze 3. schůze fi nančního výboru z 27.11.2014.
-  Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2015. Příjmy jsou plánovány ve 

výši 35.194 tis. Kč, výdaje jsou plánovány ve výši 39.029 tis. Kč a fi nancování je plánováno ve výši 
3.835.000,- Kč. Rozpočet je tak plánován jako schodkový. Zastupitelstvo města souhlasí se sociálním 
fondem na rok 2015 ve výši 577,4 tis. Kč.

-  Zastupitelstvo města schvaluje podle § 13 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium hospodaření města od 1.01.2015 do 
doby schválení rozpočtu Města Hodkovice nad Mohelkou; město a vedoucí jednotlivých organizač-
ních složek a zařízení Města Hodkovice nad Mohelkou budou čerpat fi nanční prostředky do výše sku-
tečnosti stejného období roku 2014, aby byl zachován chod jednotlivých zařízení a pokryty smluvní 
závazky města a jeho organizací.

-  Zastupitelstvo města pověřuje radu města provádět nutná rozpočtová opatření v rozsahu do 200.000,- 
Kč v době od schválení posledního rozpočtového opatření do konce roku 2014. Jedná se např. o havá-
rie nebo jiné nutné nepředvídatelné výdaje. Rada města může pověřit starostku města v době mezi 
jednotlivými zasedáními rady města nebo v době, kdy není možné operativně svolat zasedání rady 
města, provádět rozpočtová opatření do 100.000,- Kč.

-  Zastupitelstvo města schvaluje žádost o koupi části pozemku města p. č. 506/2 (trvalý travní porost) 
o výměře 892 m2 v k.ú. Záskalí manželům V., bytem Praha 10. Cena 50,- Kč za 1 m2 plus náklady na 
prodej.

-  Zastupitelstvo města schvaluje žádost 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 paní S., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Cena 10,- Kč za 1 m2 plus náklady na prodej.
-  Zastupitelstvo města schvaluje žádost o koupi pozemku města p. č. 404/5 (ostatní plocha) o výměře 

88 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, manželům H. bytem, Hodkovice nad Mohelkou. Cena 10,- Kč 
za 1 m2 plus náklady na prodej. 

-  Zastupitelstvo města schvaluje žádost o koupi pozemku města p. č. 404/6 (ostatní plocha) o výměře 
17 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, manželům B., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Cena 10,- Kč 
za 1 m2 plus náklady na prodej. 

-  Zastupitelstvo města schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4013207/02. Předmětem smlouvy je zříze-
ní umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku 

Pokračování na straně 8
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Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 584 (trvalý travní porost) v k. ú. Hodkovice nad 
Mohelkou. Jednorázová fi nanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 
1.000,- Kč plus DPH.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Města Hodkovice 
nad Mohelkou, provedenou kontrolory Krajského úřadu Libereckého kraje. V rámci přezkoumání 
hospodaření 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 pozdějších 
předpisů tím, že město nezveřejnilo současně se závěrečným účtem města i zprávu o kontrole hospo-
daření města, jak ukládá zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. Jiné chyby nebo nedostatky kromě upozornění na str. 10, str. 13 a str. 19 
nebyly zjištěny.

-  Zastupitelstvo města schvaluje nový Povodňový plán Města Hodkovice nad Mohelkou podle předlo-
ženého materiálu.

-  Zastupitelstvo města schvaluje návrh starostky města, aby došlo k přepracování původní projektové 
dokumentace a po vyhlášení dotační výzvy aby byl připraven investiční záměr města k podání dotač-
ní žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR do programu 133510 – Podpora rozvoje 
materiálně technické základny sportu a tělovýchovy.

-  Zastupitelstvo města schvaluje změnu zadání 6. změny územního plánu Města Hodkovice nad Mo-
helkou ve znění podkladů od pořizovatele územního plánu Magistrátu města Liberec, odboru hlavní-
ho architekta, oddělení územního plánování.

-  Zastupitelstvo města ukládá určenému zastupiteli panu Zbyňku Dostrašilovi, aby zajistil následné 
kroky v procesu pořizování 6. změny územního plánu města.

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

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.

Grantová a kulturní komise,
redakční rada a kronikář města

Policie Hodkovice nad Mohelkou – Informace pro občany:

Nebuďte laxní a neteční ke svému okolí. V případě, že zjistíte podezřelé jednání, 
obraťte se na linku 158. K dispozici je pro vás také telefonní číslo přímo na obvodní 
oddělení: 485 145 158 nebo mobilní telefon 725 073 311. Své poznatky, náměty či 
postřehy můžete posílat i faxem na číslo:  485 145 170. 

Zápis do první třídy
V pátek 16. ledna 2015 v době od 13.30 do 17.00 hodin

proběhne na ZŠ v Hodkovicích nad Mohelkou zápis do první třídy.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 

a dětí po odkladu školní docházky.

Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.
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Poděkování lidem dobrého srdce
V sobotu 29. listopadu 2014 se na náměstí v Hodkovicích konaly tradiční adventní trhy. Odpo-
ledne v 15.00 začala dražba fotografií ze soutěže  HnM - Dívej se kolem sebe.

Soutěž, která trvala od 1. 5. do 21. 9. 2014, 
byla určena především všem nadšeným 
hodkovickým fotografům bez rozdílu věku 
a zkušenosti. Vymyslel ji Martin Pojkar 
a spolu s Martinem Jágrem soutěž administ-
rovali. Martin Pojkar vytvořil na Facebooku 
stránku HnM - Dívej se kolem sebe a nabíd-
nul tak prostor všem, kteří rádi fotí. Každý 
měsíc se sešlo na téma Hodkovice a okolí 
mnoho krásných fotografií. Září bylo věnová-
no volnému tématu. 

Zúčastnilo se celkem 24 fotografů, kteří 
ke zveřejnění zaslali 235 fotografií. Každý 
kdo chtěl, mohl na stránce FCB a při ná-
sledných výstavách v Základní škole TGM 
a Městském úřadě v Hodkovicích hlasovat 

pro některou z fotografií. Z každého měsíce 
vzešlo 10 postupujících fotografií. 50 fotogra-
fií potom ještě posuzovala porota a přidala 
těm nejzajímavějším bonusy.

Do veřejné dražby šly fotografie se zá-
kladní cenou 100 Kč. Bylo dohodnuto, že 
získané finance budou věnovány Aličce a Te-
rezce z Hodkovic, na jejich léčení, případné 
uhrazení operace a hipoterapii. 

Přes mrazivé počasí se na náměstí sešlo 
dost lidí s dobrým srdcem a ti si odnesli té-
měř všechny fotografie. Vydrželi delší nutný 
průběh dražby, vnesli do ní vtipné i dojemné 
okamžiky. Dražba skončila a přítomní odchá-
zeli s krásným pocitem, že je dobré se někdy 
nad sebou zamyslet, odříci si něco málo ze 

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

svého a věnovat na dobrou věc. Organizátoři 
a všichni kolem, kteří pracovali bez nároku 
na jakoukoliv odměnu si oddechli a s potěše-
ním konstatovali, že v Hodkovicích jsou lidé 
s dobrým srdcem. Nevydražené fotografie se 
prodaly ještě v následujících dnech přes FCB 
a tak nezbyla žádná. 

Aličce a Terezce tak bylo rozděleno rov-
ným dílem 9.600 Kč a slavnostně předáno 
ve středu 17. 12. 2014 v 17.00 v kanceláři sta-
rostky Markéty Khauerové, které patří velké 

poděkování za podporu a poskytnutí prosto-
ru radnice. Poděkování patří také ZŠ TGM, 
RK Motýlek, HADu a dalším dobrovolníkům 
za pomoc a podporu. 

Redakci Kulturního kalendáře děkují or-
ganizátoři za zveřejňování fotografií.

Obě holčičky jsou velké osobnosti a své-
mu okolí přinášejí mnoho radosti. Přejeme 
jim, aby potkávaly samé lidi s dobrým srd-
cem a aby je život bavil.

 D. M.
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NALAĎTE SI  „POHODOVÉ ODPOLEDNE Z LIBERCE“ 
 
* to je dvouhodinový blok nabitý reportážemi,     
   pozvánkami a zajímavostmi z Libereckého kraje 
 

* každý všední den mezi 14. až 16. hodinou  
   s Ivetou Kalátovou  

 

                
 
… teď už jen správná frekvence:  
 

LIBEREC    91,3 FM 
JABLONEC NAD NISOU A OKOLÍ    102,3 FM 
SMRŽOVKA, TANVALD,  DESNÁ, HARRACHOV    107,9 FM 
FRÝDLANT V ČECHÁCH A OKOLÍ    97,4 FM  
 

liberecká redakce Českého rozhlasu Sever  
Modrá 1048 
Liberec 6, 460 06 
tel: 221 553 710, 221 553 704 

First LEGO League (FLL)
FLL je největší robotická soutěž pro děti ve věku 10 až 16 let, které se zúčastňují desetitisíce dětí po 
celém světě. Devátého ročníku regionálního kola FLL v České republice, které se konalo 13. 12. 2014 
v Praze naši školu reprezentoval tým Medvíďata ve složení: Matyáš Fiala, Kryštof Panuška, Jiří Růta 
(7.A), Matyáš Khauer, Lukáš Hlavnička (7.B), Vítězslav Musil (6.A), Jiří Křížek, Jáchym Bráza (5.A).

Tým mimo jiné sestrojil a naprogramoval robota, předvedl jeho konstrukci a prezentaci, předvedl 
vzájemnou spolupráci, chování a jednání. V týmové spolupráci obsadili žáci překrásné druhé místo, 
ve výzkumném úkolu byli třetí, celkově obsadili šesté místo.

Mladý cestovatel
Ve středu 10. 12. 2014 se žáci naší školy zúčastnili soutěže Mladý cestovatel, kterou organizovala 
Obchodní akademie a Střední hotelová škola Turnov.

Eliška Pelešová  9.A s prezentací o Karolíně Světlé v anglickém jazyce 1. místo

Kristýna Kopecká 9.A s prezentací o Karolíně Světlé 2. místo

Mladý chemik
V říjnu tohoto roku proběhlo školní kolo chemické soutěže Mladý chemik, kterou pořádá Střední 
průmyslová škola chemická v Pardubicích.

Leona Menčíková 9.A 1. místo
David Pařík 9.A 2.místo
Martin Kočí 9.A 3. místo

Postoupili do regionálního kola pro kraje Vysočina, Liberecký kraj a Královéhradecký kraj:

Leona Menčíková 83. místo  (zhruba ve čtvrtině všech soutěžících)
David Pařík 105. místo
Martin Kočí 211. místo

Účast našich žáků v soutěžích

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e



14 15Kulturní kalendář Kulturní kalendář 15

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Lyžování v regionu

Lyžařský areál  
U Vodárny

Hraničná /1392, 468 
11 Janov nad Nisou

www.activeguide.cz/
nas-lyzarsky-areal.htm

+420 483 380 796

Lyžařský vlek Bavorák 468 49 Kořenov www.jizerkyprovas.cz +420 603 579 581

Lyžařský vlek  
Jizerský kopec 

Horní Polubný www.korenov.cz +420 604 168 993

Lyžařský vlek  
Lesní chata

Kořenov www.korenov.cz +420 483 399 154

Lyžařský vlek  
Pod Štěpánkou

Příchovice www.jizerkyprovas.cz

Ski areál Ještěd Ještědská 50, 460 08 
Liberec

www.skijested.cz +420 737 222 499

Ski areál Kořenov  
– Rejdice

Rejdice 61, 468 48 
Příchovice

www.rejdice.cz +420 602 377 428

Ski areál Mýtiny 468 49 Kořenov www.ski-mytiny.cz +420 777 617 381

Ski areál Obří sud 
Javorník

Javornická 350,  
Jeřmanice

www.areal-obrisud.cz +420 488 570 520

Ski areál Příchovice  
– U Čápa

468 48 Příchovice www.ucapa.eu +420 603 159 459

Ski areál SKP 468 12 Bedřichov www.skipolicie.cz +420 606 228 571

Skiaréna Jizerky - 
Bedřichov

Bedřichov 279, 468 
12 Bedřichov

www.skijizerky.cz +420 483 710 999

Skiaréna Jizerky - Dět-
ský svět Severák

Janov nad Nisou 603, 
468 11 Janov nad 
Nisou

www.skijizerky.cz +420 605 907 935

Skiaréna Jizerky - 
Severák

Janov nad Nisou 603, 
468 11 Janov nad 
Nisou

www.skijizerky.cz +420 483 710 999

Vlek Klindera 468 12 Bedřichov www.ski.4fan.cz +420 724 184 770

Zdroj: Městské informační centrum Liberec

Více informací o možnostech lyžování naleznete na www.visitliberec.eu, www.holidayinfo.cz
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Lyžařský areál BUŘÍN
v Hodkovicích n/M – Záskalí

Sportovní klub Hodkovice n/M – lyžování 
člen SPLV

Zveme všechny příznivce zimních sportů do lyžařského areálu v Hodkovicích nad 
Mohelkou - Záskalí. Tratě mají převýšení 89 metrů a jsou určeny pro všechny 
druhy lyžařů od pokročilých až po rodinné lyžování. Délky jednotlivých sjezdo-
vek jsou od 450 metrů až do 1000 metrů. Sjezdové tratě jsou upravovány strojem 
KässbohrerPistenBully 170 D. Jízdenky se kupují v dolní stanici vleku. Parkoviště 
jsou podél hlavní silnice Liberec - Turnov v osadě Záskalí, číslo vozovky 635 a na 
parkovišti pod Hasičskou zbrojnicí.

Lyžařský areál „Buřín“
Profily jednotlivých sjezdových tratí:
(na obrázku zprava) 

1 – modrá, lehká – délka cca 650 m

2 – červená, středně těžká – délka 450 m 

3 – černá, rychlá, náročná – délka 550 m

Informace o vleku
Samoobslužný teleskopický vlek typu 
TLV 7.5 - 11, výrobce Metasport Ost-
rava. Kapacita je 638 osob/hod. Počet 
unašečů 40 kusů. Počet podpěr 6 ks + 
poháněcí a vratná stanice. Převýšení 
89 metrů. Průměrný sklon 31 %. Ohří-
várna u horní stanice.

Kontaktní informace: 
e-mail:  

skhodkovicelyzari@seznam.cz

Jiří Hradecký: 

mobil: 724 636 349 

e-mail: jirihradecky@tiscali.cz     

Ceny včetně DPH děti do 15 let  dospělí senioři nad 65 let

Denní lístek 130 Kč 230 Kč 130 Kč

Polodenní lístek 80 Kč 150 Kč 80 Kč

Bodová jízdenka (10 jízd) 60 Kč 100 Kč 60 Kč

Rolo na jízdenky 40 Kč

Lyžaři!

Řiďte se pokyny obsluhy vleku. Podrobné informace jsou uvedeny u pokladny vleku na 
dolní stanici. Lyžařské hole mějte vždy v pravé ruce. Jízdenku doporučujeme umístit 
nejlépe na rolo neboli „zatahovák“ na rameno.

Provoz vleku:
SO – NE od 9.00 do 16.00 hodin

Dále o svátcích, prázdninách (pololetní prázdniny 30. 1. 2015, jarní prázdniny  
od 2. 2. 2015 do 8. 2. 2015) a při výcviku 7. tříd ZŠ případně dle dohody.

Ceník jízdného pro sezónu 2014/2015 – lyžařský areál „Buřín“ (vč. DPH)

Aktuální informace:
www.burin.unas.cz

SKI atlasy České republiky 

Ostatní informace:
SKI atlasy České republiky 

Zahájení sezóny bude podle sněhových podmínek.  
(Sledujte vývěsku a www.burin.unas.cz .)
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PRAVIDELNÝ PROVOZ KLUBU OD 5. 1. 2015 
 

Pondělí 12:30 – 16:00 Mimi MOT – služba péče o dítě 

  16:00 – 17:30 KLUB Deskových her 

  17:30 – 18:30  PILATES pro všechny – hlídání dětí  

  19:00 – 20:00 TRAMPOLÍNKY  

Úterý  07:30 – 15:30 Mimi MOT – služba péče o dítě 

  16:30 – 18:00 výtvarná dílna     
    

  18:30 – 19:30 TRAMPOLÍNKY (SPV 

               19:30 – 20:30 TRAMPOLÍNKY (SPV)          

Středa 17:45 – 18:45 TRAMPOLÍNKY 
  19:00 – 20:00 KALANETIKA (SPV)              
    

Čtvrtek 09:00 – 11:30  Mimi MOT – služba péče o dítě 

  09:30 – 10:30 POHYBOVÁ ŠKOLIČKA – děti od 1 roku  

  16:00 – 17:30 OTAKÁREK – klub pro děti 3-5 let     

Pátek  18:00 – 19:00 TRAMPOLÍNKY (SPV) 

  19:00 – 20:00 TRAMPOLÍNKY (SPV)         

 
Volná herna pro rodiče a děti je otevřena při každé 

aktivitě v programu – vstup zdarma, při aktivitě RKM.  
 

Aktuality a případné změny najdete na našich stránkách 
www.klubmotylek.estranky.cz 

    SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODKOVICE NAD MOHELKOU 

         POŘÁDÁ 
V SOBOTU DNE 14. ÚNORA 2015 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

K POSLECHU A TANCI ZAČÁTEK VE 20.00 HOD.                                                      
   v KáDéčku                    HRAJE SKUPINA     KRAKATIT  
v  HODKOVICÍCH N. M.                                                                                                  

VSTUPNÉ     120 Kč                                                                                                                                                                                      
 

* VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI * 
 
 

Místa je možné rezervovat na tel. 602 569 262, p. Kuchta. 

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

do fi rem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

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

  Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.
  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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KINO – LEDEN 2015
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 9. ledna v 19 hodin
FAKJÚ PANE UČITELI
Příběh nejbláznivějšího učitele všech dob v německé komedii v českém znění. 
Doporučeno od 12 let. Délka 117 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 16. ledna v 19 hodin
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE  
Fifi nka, Bobík, Pinďa a Myšpulín v českém animovaném fi lmu pro celou rodinu.  
Délka 90 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 23. ledna v 19 hodin
TRANSFORMERS: ZÁNIK
Čtvrtí Transformers přinesou novinku v podobě Dinobotů, kteří vypadají 
jako prehistoričtí ještěři. Akčí sci-fi  fi lm z produkce USA/Čína v českém znění.                       
!Nerušte hovorem a jídlem během promítání! Délka 165 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 30. ledna v 19 hodin
ŽELVY NINJA
Ovládají zbraně japonských ninjů, milují pizzu a zachraňují New York. To vše 
v americkém animáku pro každého. Délka 101 minut. Vstupné 50 Kč. Pololetí 
i v našem kině! Při návštěvě tohoto fi lmu získáváte proto 2 razítka do slevové 
kartičky!

 PROSINEC 2014 – ÚNOR 2015 V PŘEDSÁLÍ KINA 
LOVCI BOUŘEK 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ pana JIŘÍHO KOUŘILA

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE, Zdroj: www.bioillusion.cz
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   Severočeská vodárenská společnost a. s. 
 

Vývoj ceny vody (% nárůst) 

 

Tisková zpráva 
Teplice, 28. listopadu 2014 

Cena vody pro rok 2015 v regionu působnosti SVS 
Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné) na rok 2015  
v regionu působnosti společnosti. Cena vody bude ve výši 83,50 Kč/m3, z toho vodné 42,78 Kč/m3  
a stočné 40,72 Kč/m3 (uváděno bez DPH).  

Cena vody na rok 2015 v regionu působnosti 
SVS reflektuje výsledky jednání s akcionáři, tj. 
představiteli měst a obcí Ústeckého a převážné 
části Libereckého kraje, kteří dlouhodobě 
s vedením SVS, a v zájmu obyvatel, diskutují o 
problematice ceny vody. Vedení SVS během 
podzimních měsíců zorganizovalo řadu 
diskusních setkání, která se uskutečnila po 
okresech v regionu SVS. Po zohlednění 
požadavků, připomínek a reálných možností se 
vedení společnosti podařilo stanovit cenu vody 
na rok 2015 tak, že navýšení ceny vody 
představuje pouze 3,9 % oproti možným 7,5 % 
podle akcionáři schváleného Podnikatelského 
záměru do roku 2015 (viz graf).  

Z grafu je rovněž vidět, jakým způsobem 
ovlivňuje cenotvorbu dotační regulace 
u subjektů, čerpajících evropské dotace.  

Nárůst ceny vody v regionu SVS letos 
stagnuje - je stejný jako v roce 2014. Nárůst 
3,9 % v absolutním vyjádření znamená 
navýšení ceny vody pouze o 3,57 Kč za 1000 
litrů vody ve srovnání s rokem 2014. Běžnou 
vanu si tak v příštím roce napustíte za 5,30 Kč a jedno spláchnutí toalety vás vyjde na 0,30-0,60 Kč.  

V souvislosti s nárůstem ceny o 3,9 % uvádíme významné změny jednotlivých položek v kalkulaci, které se na 
něm podílejí. Jedná se totiž o výsledek působení celé řady faktorů, které se dají shrnout do dvou hlavních: 

1. odhadovaný pokles vodného o 1,52 % a stočného o 0,67% oproti roku 2014 
2. nárůst celkových nákladů je 2,86 %, kdy se do nákladů promítá vliv inflace a např.: 
  · nárůst potřeb na opravy a havárie o 26,55 % (v minulosti zanedbávaná obnova vyvolává v konečném důsledku  
    zvýšenou potřebu oprav havárií) 
  · snížení cen energií o 14,51 % (pokles především ceny el. energie slouží k pokrytí zvýšeného objemu oprav) 
  · pokles nákladů na likvidaci odpadů o 7,08 % (efektivita) 

  · některé další náklady ovlivňuje i slabý kurz koruny 

 

SVS se snaží veřejnosti opakovaně přiblížit složitou problematiku tvorby ceny vody. Při její kalkulaci je např. 
nutné přihlédnout i k řadě dalších faktorů: 

 neoddiskutovatelným trendem je pokles spotřeby vody – z cca 160 l/os./den (1993) na 80 l/os./den - 
který je dán především útlumem průmyslu, nejen ve smyslu uzavírání provozů pivovarů apod., ale 
především v tom, že se stáváme krajem „montoven“, které využívají vodu jen pro hygienické potřeby 
svých zaměstnanců  

 celkový počet obyvatel nestoupá, jen migrují v rámci regionu SVS do oblastí s nižší hustotou osídlení, 
čímž roste nákladovost na připojení 1 obyvatele 

 SVS má zájem nadále udržet princip solidarity, kdy platí stejná cena pro obyvatele na celém území 
působnosti SVS bez ohledu na skutečné náklady v daném místě  
 
 
 
 

Cena V+S pro rok 2015 
Cena bez DPH 

(Kč/m3) 

Cena s 15 % DPH 

(Kč/m3) 

Voda pitná (vodné) 42,78 49,20 

Voda odkanalizovaná (stočné) 40,72 46,83 

Celkem cena vody 83,50 96,03 

   Severočeská vodárenská společnost a. s. 
 

 
 rozsah majetku SVS od vzniku SVS v roce 1993 výrazně vzrostl: u vodovodů o 25 % na cca 8 900 

km, u kanalizací o 56 % na 3900 km, u čistíren odpadních vod o 232 % na 196  
 důsledkem historicky podinvestované obnovy je to, že 65 % vodohospodářského majetku je dnes 

daleko za svou životností a na jeho celkovou obnovu by bylo za současného tempa obnovy zapotřebí až 
133 let 

 tempo obnovy majetku (vodovodní sítě) se zbrzdilo v přechodném období, kdy jsme po vstupu do 
EU museli prioritně splnit legislativně dané požadavky na čištění odpadních vod (investice ve výši 
4,6 mld. korun). 

 
SVS je zodpovědný vlastník, který neopomíjí průběžnou tvorbu zdrojů na obnovu svěřeného majetku a do 
obnovy výrazně investuje. Přes veškerou snahu jsme v situaci, kdy majetek nadále stárne. Tím vzniká rozpor 
mezi snahou SVS co nejméně zatěžovat obyvatele a přitom dodržovat principy péče řádného hospodáře a 
nezpůsobit vybydlení vodohospodářského majetku, které by v horizontu několika desítek let ohrozilo jeho 
provozuschopnost.  

V rámci našich kalkulací nadále klademe důraz i na udržení sociální únosnosti ceny vody, která podle 
Světové zdravotnické organizace (WHO) představuje 2% z čistých příjmů domácností  (podle statistických 
údajů pro severní Čechy). Zároveň na jednáních se svými akcionáři hledáme rozumnou míru obnovy svěřeného 
majetku. Na tomto principu nehodláme nic měnit a garantujeme, že cena vody SVS bude trvale pod hladinou 
sociální únosnosti.  

Trvale hledáme rezervy v ceně vody, které potřebujeme směrovat do obnovy majetku. V současnosti jde z 
ceny vody cca 33% na obnovu majetku, 41% na jeho provoz a 26% si z ceny vody bere stát ve formě celé 
řady poplatků a DPH, aniž by se tyto prostředky někdy vrátily zpět do vodohospodářství. Stát tím omezuje 
prostředky vlastníků na obnovu, protože ty pocházejí výhradně z ceny vody. Srovnáme-li se se sousedním 
Německem, tam je výrazně nižší zatížení sazbou DPH - pouze 7%, a to jen na vodné (stočné je bez DPH). V 
Rakousku je dokonce surová voda pro výrobu vody pitné pro veřejné zásobování zdarma. Hledáme řešení i 
v dotačních programech, ale jakou „pastí“ mohou být získané evropské dotace při aplikaci „finančního modelu“, 
se již přesvědčily některé obce, které nyní mají cenu vody vyšší než SVS a překračují i sociální únosnost. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, shrnuje: „Podrobně jsme zmapovali stav našeho 
vodohospodářského majetku, jeho životnost a stupeň opotřebení, abychom připravili projekci jeho vývoje do 
dalších let. Po zvážení sociálně-ekonomických parametrů, předpokládané výše inflace, poklesu spotřeby vody a 
dalších skutečností jsme v konsensu s akcionáři zvolili variantu navýšení ceny vody o 3,9 %, která je na spodní 
hranici možného cenového rozpětí, abychom neohrozili fungování vodohospodářského majetku a přesto zachovali 
sociální únosnost ceny vody. Neustále hledáme rezervy v ceně vody s cílem zvýšit objem obnovy majetku, abychom 
byli i v dalších letech schopni efektivně zajistit zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odvádění a likvidaci 
komunálních odpadních vod.“ 

Více o SVS: 

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská 
společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku 
v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně 
přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a 
rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném 
naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz. 
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Mgr. Jiří Hladík 
Tiskový mluvčí 
Severočeská vodárenská společnost a. s. 
Mobil: 731 452 650 
E-mail: jiri.hladik@svs.cz 


