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Vážení čtenáři,
pomalu se blíží prázdninové vydání 
a my bychom uvítali vaše názory a ná-
pady, co byste si chtěli v letním dvou 
čísle přečíst. V tomto vydání na vás 
čeká tradiční přehled akcí, informace 
z rady a zastupitelstva a pozvánka do 
regionu.

Všem žákům a učitelům přejeme klid-
ný a úspěšný konec školního roku!

za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

Zápis dětí do MŠ Sluníčko 
Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, příspěvková organizace, okres Liberec 

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 

 

 Dne 8. 6. 2015 se koná PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na školní rok 2015/2016  
 Termín pro podávání žádostí: 8. 6. 2015 od 9:00 -16:00  

(§ 34 školského zákona). 
  Rodič /zákonný zástupce/ se osobně dostaví do MŠ Sluníčko 

Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, příspěvková organizace, 
okres Liberec 463 42, v hospodářské budově v ředitelně. 

 S sebou: vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání, vyplněné Vyjádření lékaře, občanský průkaz, rodný list 
dítěte 

Na základě těchto podkladů bude zahájeno správní řízení ve věci Přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělání do Mateřské školy „Sluníčko“ z. č. 561/2004 Sb. 
 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT V MŠ OD 27. 4. 2015, NEBO JEJ LZE STÁHNOUT  

NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OD 27. 4. 2015, KDE NALEZNETE VEŠKERÉ 
INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ. 

 
Dne 10. 4. 2015                        TĚŠÍME SE NA VÁS Mgr. Irena Ryplová, ředitelka 
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Přivítány budou tyto děti:
Dominik a Daniel Fišerovi, Tadeáš Lank, Ema Čechová,  
Vít Mašek, Šimon Hozda, Ondřej Hrušovský.

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 26. 6. 2015 od 10.00 hodin se 
uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
vítání občánků našeho města.

Slavnostní vítání občánků
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-  Rada města projednala návrh Směnné smlouvy Hodkovice nad Mohelkou a Josefův Důl 
s předmětem směny vozidlo ŠKODA CAS 25, vlastník Město Hodkovice nad Mohelkou a ka-
lové čerpadlo PH – 2400, vlastník Obec Josefův Důl. Rada města s uzavřením výše uvedené 
smlouvy souhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala nabídku na darování nemovitosti p.č.2777/3 o výměře 7 m2 v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou. Nabídku podala paní V. Rada města s uzavřením výše uvedené 
smlouvy souhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost ředitele Technických služeb Hodkovice, aby částka 237.790,- 
Kč (pořizovací cena osobního automobilu) byla převedena z rezervního fondu na investiční 
fond Technických služeb Hodkovice a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města projednala žádost o změnu nájemní smlouvy na městský byt č. 10 o velikosti 
3+1 v ul. Podlesí č.p. 624 v Hodkovicích nad Mohelkou, na paní S., bytem Hodkovice nad 
Mohelkou. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. říj-
na 2015.

Informace z 10. zasedání rady města 12. 5. 2015
-   Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 3298 (trvalý travní porost) o výměře 

75 m2 za cenu 2,-Kč/m2 za rok na dobu neurčitou. Žadatelkou je paní D., bytem Hodkovice 
nad Mohelkou.

-  Rada města projednala žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 
kterou předložila společnost Severočeská vodárenská společnost, a. s. Předmětem smlouvy 
je zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační řád a s ním související ob-
jekty. Stavbou budou dotčeny nemovitosti v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to 
pozemek p.č. 592 (ostatní plocha) a pozemek p.č. 912 (ostatní plocha), vše v k.ú. Hodkovice 
nad Mohelkou. Služebnost se zřizuje bezúplatně. Rada města bude záležitost řešit až po do-
ložení geometrického plánu potvrzeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj. 

-  Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích paní Mgr. Ireny Ryplo-
vé o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ve složení 2.999,-Kč mixér, 2.299,-Kč 
fotoaparát, 29.070,-Kč pračka, 699,-Kč konvice, 23.286,-Kč koberec do pavilonu 1. 

-  Rada města schválila návrh na Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v ma-
teřské škole, předložený ředitelkou Mateřské školy paní Mgr. Irenou Ryplovou, platné pro 
školní rok 2015/2016.

-  Rada města bere na vědomí termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání do mateřské školy pro školní rok 2015/2016 bude 8. 6. 2015 v době od 9.00 hod do 
16.00 hod. v kanceláři ředitelky mateřské školy. 

-  Rada města souhlasí s návrhem směrnice Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou ke 
stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole včetně podmínek 
splatnosti úplat s platností od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

-  Rada města souhlasí s žádostí stavebníka pana K., bytem Bílá o souhlas s navrhovanou stav-
bou, žádost o souhlas s umístěním nového sjezdu (zpevněné plochy) a souhlasu s následným 
zřízením věcného břemene chůze a jízdy. Jedná se o realizaci „RD s příslušenstvím“ na p.p.č. 
944/7 v k.ú. Hodkovice n/M. Pokračování na straně 6

Městský úřad informuje

Informace z 9. zasedání rady města 29. 4. 2015
-  Rada města schválila pronájem části pozemku p.č. 810 (ostatní plocha) o výměře 60 m2 za 

cenu 50,-Kč/m2 za rok na dobu určitou 5 let a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
Žadatelem je pan P.Š., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města schválila pronájem části pozemku p.č. 810 (ostatní plocha) o výměře 12 m2 za 
cenu 50,-Kč/m2 za rok na dobu určitou 5 let a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
Žadateli jsou manželé N., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města projednala žádost o pronájem části pozemku města p.č. 2389/1 (ostatní plocha) 
o velikosti 1000 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 Löffler. Rada města s pronájmem souhlasí a ukládá tajemnici zveřejnit zá-
měr pronájmu na úřední desce města. 

-  Rada města projednala žádost o pronájem části pozemku p.č. 3298 (trvalý travní porost) 
o výměře 250 m2. Žádost podala paní C., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města s pro-
nájmem souhlasí a ukládá tajemnici zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města. Rada 
města nesouhlasí s odkupem pozemku.

-  Rada města projednala žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4013590/03. Stavbou budou dotčeny 
nemovitosti v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 584 (trvalý travní 
porost) a pozemek p.č. 585/1 (ostatní plocha), vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorá-
zová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč 
včetně DPH. Rada města s uzavřením výše uvedené smlouvy souhlasí a předává věc k roz-
hodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost o vyjádření ke stavbě IV-12-4013590 Lbc, Hodkovice nad 
Mohelkou, p.p.č.589_kNN. Předmětem smlouvy je výstavba zařízení distribuční soustavy 
na pozemku města p.p.č. 584 (trvalý travní porost) a 585/1 (ostatní plocha), vše v k.ú. Hod-
kovice nad Mohelkou. Rada města pověřuje starostku města zasláním vyjádření souhlasu 
města s umístěním a realizací stavby.

-  Rada města bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Liberci č.j. 8 P 57/2011-68 ze dne 
20.3.2015, kterým soud ustanovil Město Hodkovice nad Mohelkou opatrovníkem paní Š. 
Rada města určuje, po nabytí právní moci výše uvedeného usnesení soudu, opatrovníkem ve 
smyslu usnesení Okresního soudu v Liberci paní Ladislavu Bolardovou, úřednici Městského 
úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou.

-  Rada města projednala žádost o udělení souhlasu s výměnou oken v bytě č. 12 v domě 
v Podlesí č.p. 623. Žádost podala paní S. bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města s vý-
měnou oken souhlasí s podmínkou provedení výměny na vlastní náklady žadatelky. Nákla-
dy na výměnu oken budou postupně umořeny z nájemného. Okna musí být stejného typu 
a vzhledu jako okna v tomto domě již vyměněná.
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-  Rada města schválila uhrazení podílu města na dani z nemovitosti za dům č. p 216 v Hod-
kovicích nad Mohelkou za rok 2015 ve výši 498,- Kč. Město Hodkovice nad Mohelkou vlastní 
v přízemí nebytové prostory. 

-  Rada města projednala návrh darovací smlouvy mezi Městem Hodkovice nad Mohelkou 
a Hospicovou péčí sv. Zdislavy o.p.s. se sídlem Horská 1219, Liberec 14, IČ 28700210 o fi-
nančním daru ve výši 13.500,-Kč Hospicové péči sv. Zdislavy a předává věc k rozhodnutí 
zastupitelstvu města.

-  Rada města schválila udělení Plné moci k zastupování člena Sněmu Svazu měst a obcí České 
republiky p. Bc. Tomáše Levinského, starostu města Rychnov u Jablonce nad Nisou na XIV. 
Sněmu Svazu měst a obcí České republiky. 

-  Rada města schválila návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou, byt 
č. 18 bude přidělen paní R., bytem Liberec 1. 

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s uží-
váním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 30.4.2015. Stav dluhů činí ke dni 
aktualizace 192.561,50 Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných 
částek.

-  Rada města projednala a ruší usnesení přijaté pod bodem 93/15 v plném rozsahu a přijímá 
usnesení stejného čísla následujícího znění: Rada města schvaluje pořádání kulturní akce 
Rockový karneval s tím, že pořadatel zajistí řádnou pořadatelskou službu a má povinnost 
akci ukončit dne 31. 5. 2015 nejpozději ve 2.00 hod.

Informace ze 3. zasedání zastupitelstva města 6. 5. 2015
-   Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015. Příjmy v rozpočtové změně 

jsou 2.060.000,- Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 1.090.000,- Kč a změna financování 
v rozpočtové změně je 970.000,- Kč. 

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu města za období leden až 
březen 2015. Celkové příjmy města jsou ve výši 14.055,6 tis. Kč (39,3 %) a celkové výdaje jsou 
ve výši 10.532,8 tis. Kč (25,8 %). Financování je ve výši 3.522,7 tis Kč (70,5 %).

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o koupi části pozemku města p.č. 372 (ostatní plocha) 
o výměře 64 m2 za cenu 30 Kč/m2. Žádost podal za Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou 
o.s., Lyžařský oddíl. 

-  Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků p.č. 1685 (ostatní plocha) o výměře 71 m2, 
1687 (ostatní plocha) o výměře 71 m2, 1688 (ostatní plocha) o výměře 436 m2, 1689 (za-
stavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2 za 10,- Kč za 1 m2 a pozemku 1686/3 (ostatní 
plocha) o výměře 492 m2 za 50,- Kč za 1 m2 plus náklady spojené s prodejem panu Rudolfu 
Maštálkovi, bytem Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 10422005. a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku města p. č. 1686/4 (ostatní plocha) o výmě-
ře 92 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou za cenu 50.-Kč / m2 panu L., bytem Jablonec nad 
Nisou.

-  Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p.č. 164/8 (ostatní plocha) o výměře 126 
m2, v k.ú Hodkovice nad Mohelkou za cenu 400.- Kč / m2 paní M., bytem Hodkovice nad 
Mohelkou. 

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o zřízení služebnosti (věcného břemene) a návrh 
Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo č. 9900079849/1/2015. Stavbou bude dotčena 
nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 1138 (ostatní ko-
munikace) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene 
bude hradit investor včetně jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,-
Kč bez DPH. 

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o zřízení služebnosti (věcného břemene) a návrh 
Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo č. 9900079615/1/2015. Stavbou bude dotčena ne-
movitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 1138 (ostatní komu-
nikace) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene bude 
hradit investor včetně jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,-Kč 
bez DPH. 

-  Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo IV-12-4013590/03. Stav-
bou budou dotčeny nemovitosti v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek 
p.č. 584 (trvalý travní porost) a pozemek p.č. 585/1 (ostatní plocha), vše v k.ú. Hodkovice nad 
Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává 
ve výši 1.000,- Kč a bude k této částce připočtena DPH.

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh Směnné smlouvy Města Hodkovice nad Mohelkou 
a Obce Josefův Důl s předmětem směny vozidlo ŠKODA CAS 25, vlastník Město Hodkovice 
nad Mohelkou a kalové čerpadlo PH – 2400, vlastník Obec Josefův Důl.

-  Zastupitelstvo města schválilo nabídku na darování nemovitosti p.č. 2777/3 o výměře 7 m2 

v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Nabídku podala paní V., bytem Hodkovice nad Mohelkou

-  Zastupitelstvo města projednalo pozvánku na konání valné hromady dne 18.6.2015, kterou 
svolává představenstvo společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. se sídlem v Tep-
licích a schvaluje, aby Město Hodkovice nad Mohelkou zastupovala na této valné hromadě 
podle § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
starostka města.

-  Zastupitelstvo města projednalo zveřejnění znaku města a právo užívání vlajky jako obecní 
symbol. Zastupitelstvo města se usneslo zveřejnit znak města v Registru komunálních sym-
bolů a požádat sněmovnu ČR o právo užívat modrobílou vlajku jako oficiální symbol města.

-  Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území města Hodkovice nad Mohelkou, kterou se 
zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Hodkovice nad Mohelkou ze dne 17. října 2007 a Obecně závaz-
ná vyhláška č. 2/2007 o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití 
zeleného kompostu k údržbě a obnově ploch veřejné zeleně na území města Hodkovice nad 
Mohelkou ze dne 17. října 2007. 

Pokračování na straně 8
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-  Zastupitelstvo města projednalo záměr „Logistický park Jílové“, který předložil Ing. Jaroslav 
Mejstřík a neschvaluje zařazení záměru do nového územního plánu.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 1. až 4. schůze finančního výboru a informaci 
o jednání finančního výboru za období leden až duben 2015.

-  Zastupitelstvo města schválilo nákup osobního vozu Dacia LOGAN MCV pro Technické 
služby Hodkovice za cenu 237.790,-Kč od společnosti Auto Koutek s.r.o., Tanvaldská 1141, 
463 11 Liberec, IČ 62245830, která podala nejvýhodnější nabídku. 

OMLUVA. Omlouvám se všem čtenářům minulého vydání za špatné číslování. Jednání RM 
dne 1. 4. 2015 bylo v pořadí 7., nikoli 6.

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

Zveme všechny spoluobčany

na zasedání Zastupitelstva města 
Hodkovice nad Mohelkou 

ve středu 24. 6. 2015 od 18.00 hodin v Kulturním domě.

Pozvánka

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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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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Přijďte se podívat do Českého rozhlasu Sever do Liberce!

 Â  Dopoledne v 10 hodin otevřeme dveře liberecké redakce v Modré ulici v Liberci 
(zastávka Krejčího směr benzínová pumpa Kontakt). Na zahradě budeme grilovat 
maso, ukážeme vám, jak se dělá rozhlas, uvidíte všechny prostory a hlavní vysílací 
studio, odkud pro vás denně vysíláme. 

 Â  Odpoledne se přesouváme do libereckých Lidových sadů na zahradu, kde pro vás 
chystáme Gody festival, tedy příjemně strávené odpoledne pro celou rodinu. Hrát vám 
bude skupina Poutníci, Monogram a další. Pro děti chystáme projížďky na ponících, 
můžete si opéct buřtíka na ohni, v místě budou stylové stánky a bohaté občerstvení. 

 Â  Odpoledním programem vás bude provázet Iveta Kalátová z rozhlasu a Zbyšek Sadílek. 
Odpoledne v Lidových sadech na zahradě odvysíláme přímý přenos (14 – 15 hod.), 
přijďte se podívat, jak moderuje Tomáš Beneš s Honzou Žílou (ranní moderátoři 
Severu). 

Na slyšenou a v neděli 14. června na viděnou v libereckém rozhlase.

Mladý programátor

Do této soutěže se podařilo probojovat 
třem našim žákům – programátorům.

A - do 5. ročníku, kde z celkového počtu 
šestnácti týmů obsadili Jiří Křížek a Ondřej 
Čermák (oba 5. A) krásné 11. místo.

B - 6. - 9. ročník a příslušné ročníky ví-
celetých gymnázií. Zde bojoval Jiří Růta ze 
7. A a ve velice silné konkurenci se umístil na 
13. místě.

Ve dnech 24. 4. – 26. 4. 2015 proběhlo v Žatci celostátní kolo soutěže Mladý programátor. 

Soutěž Mladý programátor má několika-
letou tradici a v pořádání celostátních kol se 
střídají školy, jejichž žáci pravidelně do těchto 
kol postupují. Naší škole bylo nabídnuto po-
řádání celostátního kola v roce 2016. 

Tuto výzvu jsme přijali. Příští celostát-
ní kolo soutěže Mladý programátor se bude 
poprvé konat v  Libereckém kraji v  ZŠ TGM  
v Hodkovicích n. M.

Den otevřených dveří Českého rozhlasu Sever  
se uskuteční v neděli 14. června a všichni jste 
srdečně zváni. 

ZŠ TGM Hodkovice n.M. 
oznamuje

V  úterý 9. 6. 2015 v 16 hodin v  učebně fyziky (suterén, učebna 
před třídou mateřské školy) se koná informační schůzka pro rodiče 
budoucích prvňáčků.

Program:  1. Závazné přihlášky do školní družiny pro školní rok 2015/16

 2. Informace k organizaci školního roku 2015/16

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
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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

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2015
Nabízíme volná místa v tomto termínu

10. 8. – 14. 8. 2015 V LÉTĚ FOTOGRAFEM
Cena: 1.300 Kč 

(Cena zahrnuje oběd, dopol. a odpol.svačinu, pitný režim, plánované aktivity)

Informace a přihlášky: Vlasta Strnadová, tel. 724 542 616

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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Ján Jesenský se narodil 27. prosince 1566 
ve Vratislavi ve Slezsku, kde dostudoval Alž-
bětino gymnázium, jeho další studijní kroky 
vedly do Wittenbergu v Lipsku, kde studoval 
medicínu a filozofii. 

Medicínu ještě studoval na proslulé fakul-
tě v italské Padově. Roku 1591 získal doktorát 
z medicíny a filozofie jako nekatolík v Praze. Po 
studiích se stal dvorním lékařem v Drážďanech. 

V roce 1594 získal profesuru z chirur-
gie a anatomie ve Wittenbergu, kde se stal 
děkanem a později i rektorem. Nakonec se 
usídlil v přitažlivější Praze v Loudově koleji. 
Do české historie se zapsal i tím, že se roku 
1617 ujal vedení skomírajícího Karlova učení 
a politicky jej hájil proti konkurenčnímu je-
zuitskému Klementinu. Neúnavně podnikal 

diplomatické mise na podporu českých stavů. 
Konec života pro Jána Jesenského nebyl 

nejlepší. Po potlačení stavovského povstání 
v Praze byl obviněn z urážky majestátu cí-
sař Ferdinand II. Nad ním vynesl ortel smrti. 
Jesenius byl popraven stětím s dalšími pány 
a měšťany 21. června 1621 na Staroměst-
ském náměstí.

V naší knihovně si můžete půjčit vynika-
jící životopisný román o Jesseniovi od Vladi-
míra Körnera pod názvem Lékař umírajícího 
času, který byl rovněž zpracován jako televiz-
ní seriál.

V dnešní době je po Jánu Jesseniovi po-
jmenován i mezistátní vlak Hamburk – Bu-
dapešť.

Hana Vaňková

??? Věděli jste, že… ???

Iniciátorem první veřejné anatomické pitvy lidského těla v českých zemích byl lékař, 
filozof a politik slovenského původu Ján Jesenský, řečený Jessenius. Přažská sekce se 
konala za velkého pozdvižení ve vyzdobené Rečkově koleji na Starém městě (v dnešní 
Krocanově ulici) na odsouzeném oběšenci a trvala 5 dní. Tato pitva byla doprovázena 
přednáškou, která vyšla i v tiskové podobě o rok později. Zúčastnilo se jí kolem tisí-
covky osob, mezi jinými byli pozváni představitelé katolické i protestantské šlechty 
a zástupci městské rady. Odborná veřejnost přijala pitvu kladně a se zájmem, laická 
ji však odsoudila.

8. června 1600, před 415 lety, se konala první veřejná pitva?
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Významné dny:
1. 6. Mezinárodní den dětí
5. 6. Světový den životního prostředí
10. 6. Vyhlazení obce Lidice – významný den
21. 6. Den otců
 První letní den
27. 6. Den památky obětí komunistického režimu – významný den

30. 6. Den ozbrojených sil ČR

Vyznané osobnosti:
5. 6. Stanislav Kostka Neumann, básník (140. výr. nar.)
12. 6. Jakub Arbes, prozaik a publicista (175. výr. nar.)
19. 6. Jiří Voskovec, herec, básník a překladatel (110. výr. nar.)
26. 6. Ondřej Neff, prozaik a publicista (70. výr. nar.)

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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Restaurace Pod kostelem
Otevřeno denně

Nabízíme 
hotová jídla  minutky  

plzeňské pivo  svijanská 450

Zajistíme oslavy všeho druhu
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RŮŽOVÁ 125, HODKOVICE NAD MOHELKOU,  739 086 258

 

 Krajský úřad Libereckého kraje 
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 544 • fax: + 420 485 226 433 
e-mail: zdravotnictvi@kraj-lbc.cz • www: zdravotnictvi.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 •  
DIČ: CZ70891508  Datová schránka: c5kbvkw 

Krajský úřad Libereckého kraje 
 
odbor zdravotnictví 

 
 

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ  
 

NOČNÍ ZUBNÍ  POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY  
 

Oznamujeme, že ke dni 1. června 2015 je zrušen provoz zubní pohotovostní služby 
v nočních hodinách (so, ne, sv – od 18.00 do 06.00 hodin) v Liberci.  
 
V rámci veřejné zakázky „Rozšíření pohotovostní služby v oboru zubní lékařství 
na území Libereckého kraje“ byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka 
MUDr. Ahmada Abu Bakera, IČ 72067462. Dne 13. 3. 2015 byla mezi Libereckým 
krajem a MUDr. Bakerem uzavřena Smlouva o zajištění pohotovostní služby v oboru 
zubní lékařství na území Libereckého kraje č. OLP/3357/2014. Na základě smlouvy 
MUDr. Baker zajišťoval zubní pohotovostní službu ve dnech soboty, neděle, svátky 
v ordinační době od 18.00 do 06.00 hodin ve své ordinaci na adrese Boleslavova 
1136/4, 460 06 Liberec. 
Za období od 4. 4. do 26. 4. 2015 bylo v zubní ordinaci v době noční pohotovostní 
služby ošetřeno celkem 172 pacientů.  Největší vytíženost zubní pohotovostní služby 
byla v době do půlnoci. Množství pacientů žádajících akutní ošetření značně přesáhlo 
kapacitní stavebně-technické možnosti ordinace a navazujících prostor. Přes veškerou 
vynaloženou snahu se MUDr. Bakerovi nepodařilo zajistit dostatečné personální 
zabezpečení pro výkon pohotovostní služby. Z uvedených důvodů proto 
MUDr. Baker požádal o ukončení smlouvy o zajištění zubní pohotovostní služby.  
 
Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o zajištění rozšíření 
pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje 
č. OLP/3357/2014 schválila Rada Libereckého kraje usnesením č. 875/15/RK 
dne 19. 5. 2015. 
 

Současná organizace a zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství 
v Libereckém kraji 

Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin 
 
Pro okresy Liberec a Jablonec nad Nisou 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. – zubní ordinace Jablonecká ul. 15 (budova LDN) 
Telefon: 485 102 379 
 
Pro okresy Semily a Česká Lípa 
Zubní pohotovostní službu zajišťují poskytovatelé zdravotních služeb v oboru zubní 
lékařství dle rozpisu ve svých ordinacích. Rozpisy jsou uveřejňovány na webových 
stránkách krajského úřadu a v ordinacích zubních lékařů. 
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Akce v červnu 2015

1. 6. Den dětí – Mateřská škola
6. 6. 90 let SK – SK 10.00 – 23.00,  

Střelecká soutěž – Ještědský pohár
20. 6. Fotbalové utkání Pardálů – Ivoš Kolomazník

Memoriál Petra Vnuka – otevřené závody dětí –  
rybářský svaz

21. 6. Memoriál Petra Vnuka – otevřené závody dospělých – 
rybářský svaz
Hodkovický Stonehenge – H.A.D.

27. 6. Noční turnaj Memoriál Karla Stoklasy – nohejbal
Střelecká soutěž – Blondie 2015 – otevřená soutěž

27. 6. – 11. 7. tábor Monroe
29. 6. – 3. 7. příměstský tábor ZŠ

Milada Horáková
Dne 27. června uplyne již 65 roků od popravy paní JUDr. Milady Horákové. Po úno-
rovém převratu v r. 1948 pracovala pro obranu demokracie před zvůlí komunistické 
diktatury. 

Byla však s dalšími spolupracovníky za-
tčena Státní bezpečností. Po dlouhém a vy-
čerpávajícím vyšetřování pomocí fyzického 
i psychického násilí začal v květnu 1950 
monstrproces. Na skupinu spolupracovníků 
Milady Horákové navazovala tzv. „severní vě-
tev Jablonecka“. V této skupině byli zapojeni 
i dva spoluobčané z Hodkovic  nad Mohelkou 

a to pan Václav Hanzl (pošmistr) a Bohumil 
Mrkvička (obchodní příručí). V našem měs-
tečku se na toto smutné období pamatují 
pouze starší spoluobčané. U této příležitosti 
vzpomeňte i na ně. Byli to lidé, kteří milovali 
tuto zem.

Čest jejich památce.
Věra Čiháková a Eva Dlouhá - dcery

Výzva občanům

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic vyzývá občany, kteří mají zájem o dotisk 
knihy – brožury,  čítající 60 stran s názvem „Skleněný svět Blaschků“ od 
spisovatele pana Dufka, aby dali závazně vědět a  přihlásili se na radnici 
u paní Mizerové, případně u kohokoli z členů sdružení. Cena dotisku bude 
závislá na počtu zájemců, nejvíce však 350 Kč. 

Zdraví Vás vedení Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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90 let hodkovického fotbalu
(doba poválečná – str. 18 – 21)

V letošním roce slaví hodkovický fotbal významné výročí – 90 let od založení. Vznik 
fotbalového oddílu hodkovických Čechů byl popsán v KK č. 2 v r. 2011 panem Václa-
vem Zajíčkem ze vzpomínek pamětníků a různých materiálů pod názvem „ Začátky 
fotbalu v Hodkovicích nad Mohelkou“. Jak to bylo po skončení války?

Ukončení 2. světové války znamená i obno-
vení spolků a sportovních klubů. Pozadu nezů-
stávají ani hodkovičtí sportovci.

Činnost sportovního klubu v Hodkovicích 
byla obnovena v březnu 1946.

Zasloužilo se o to několik příznivců a nad-
šenců z řad starousedlíků (např. pánové Třeš-
ňák, Hoberlant a Mrkvička) a také z řad nových 
přistěhovalců (např. pánové Festa, Frinta, Sed-
lák a Běhálek). Ustavující schůze se konala dne 
20. března 1946 v hotelu „ Praha „ (obr. 1).  

Schůzi zahájil p. Drahokoupil, který přiví-
tal přítomných 39 osob a vzpomněl při tom na 
dobu před okupací a na zakončení činnosti spor-
tovního klubu, který zde byl do r. 1938.

Byl zvolen také výbor – předsedou se stal 
p. Festa, místopředsedou p. Reif, sekretářem 
p. Sedlák, pokladníkem p. Mrkvička a trenérem 
p. Frinta.

Na návrh p.vDrahokoupila jsou všichni pří-
tomní na schůzi uznáni zakládajícími členy. Je 
usneseno, že klub ponese jméno Sportovní klub 
Hodkovice a barvy jeho dresu budou: bílé košile, 

červené trenýrky a na košili SKH. 
Byla podána žádost i s plánkem (obr. 2) 

Místnímu národnímu výboru v Hodkovicích 
o možnosti hrát na bývalém německém hřišti 
v prostoru dnešních SČVaK; tato žádost byla 
kladně přijata.

Bylo však také rozhodnuto o vybudování 
nového hřiště.

Prvního května 1946 došlo k slavnostnímu 
zahájení činnosti SK Hodkovice a to zápasem se 
Sokolem Český Dub; tento zápas vyhrály Hod-
kovice 4 : 1.

Dne 14. září 1946 bylo v kavárně CORSO 
v Jablonci n. Nisou ustaveno mistrovství nově 
založených pohraničních klubů, kterého se zú-
častnili i zástupci SK Hodkovice (obr. 3). V prů-
běhu let byly Hodkovice zařazovány do různých 
okrsků – libereckého B, jabloneckého nebo čes-
kodubského a hrály v popředí tabulky.  

Soupeři, se kterými se Hodkovice utkáva-
ly, byly např. Pavlovice, Ruprechtice, Rýnovice, 
Mšeno, Vratislavice, Rychnov, Rádlo, Ostašov, 
Rozstání, Janov, Doubí, Český Dub, Železničáři 
Liberec, Harcov, Vesec, Jablonecké Paseky, Dolní 
Polubný, Smržovka a Lučany.

V září r. 1948 se fotbalisti konečně dočkali 
nového hřiště. 

Takto publikoval tisk zprávy tiskového refe-
renta pana Běhálka k této události.

Otevření hřiště v Hodkovicích.
S K Hodkovice otevírá v neděli 26. září nové hři-

ště a to velmi bohatým programem. V 9 hodin do-
poledne se utkají v mistrovském zápase žáci S K H 
s žáky S K Jablonec n. N., v 10.30 hod. se koná zá-

Obrázek 1: Zápis z ustavující schůze



20 21Kulturní kalendář Kulturní kalendář 21

pas starých pánů, kterým budou soupeři staří páni 
S K Turnov. Pořad pokračuje odpoledne ve 14 hodin 
zápasem zálohy S  K  H proti záloze S  K  Ostašov 
a  v 15.30 hod. bude zahájen hlavní zápas, ve kte-
rém se v zápolení o mistrovské body utkají domácí 

s S K Ostašov. Jelikož je v neděli v Hodkovicích posví-
cení, očekává se na těchto zápasech velká návštěva.
A  jak dopadly zápasy při otevření nového  
hřiště?

Hodkovice – Ostašov 3 : 2 (1 : 1).

Mistrovský zápas nevalné úrovně byl hrán 
o hodkovickém posvícení, v jehož rámci získali 
domácí jen těsného vítězství, ale co hlavního, 
obou bodů. Všechny branky vítězů docílil En-
drys, obě branky hostí Moravec. Rozhodčím zá-
pasu byl Bečka. – Předzápas druhých družstev 
skončil vítězstvím Ostašova 2 : 5 a žáci byli po-
raženi Jabloncem 0 : 5.

Po tomto zápase se Hodkovice ujaly vedení ve 
III. třídě Českodubsko před Janovem a Vescem.

Zde bych ukončil malé vyprávění o fotbalu 
v Hodkovicích před 2.světovou válkou a těsně 
po ní.

Více dalších informací o činnosti nejen fot-
balového, ale i dalších oddílů S K Hodkovice se 
dozvíte na slavnosti k 90 letům Sportovního 
klubu, která se koná 6. června 2015 ve fotbalo-
vém areálu.

František Nejedlo, 
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Obrázek 3: Zápis ze schůzky nově založených pohraničních klubů

Obrázek 2: Plánek hřiště
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která se koná 6. 6. 2015 

na fotbalovém hřišti v Hodkovicích nad Mohelkou.

Program oslav:
10:00–12:00 Dopoledne turnaj mladší přípravky fotbalu.

13:00  Promítání fotografií z historie sportovního klubu 
v klubovně – potom promítaní každou hodinu pro 
zájemce.

13:30–14:30  Ukázka nohejbalových reprezentantů – na umělce – 
ukázka trojek, dvojek a singlu.

14:30 Vystoupení žákyň oddílu Sportu pro všechny. 

15:00  Představení historie Sportovního klubu a oddílů 
klubu společně s Hodkovickým amatérským divadlem. 
Vzpomenutí a ocenění funkcionářů, kteří se zasloužili 
o chod klubu a oddílů klubu.

17:00  Fotbalový zápas – Hodkovice – Slovan Liberec starší páni.

19:30 K poslechu hraje Huraš band. 

Občerstvení zajištěno.

Oslavu 90 let od založení

Sportovního klubu 

Hodkovice nad Mohelkou,

Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou Vás zve na

 
 

 

SPOLEČNOST  

TENNECO / MONROE 
CZECHIA S.R.O.  

VÝROBCE TLUMIČŮ PÉROVÁNÍ A 
VÝFUKOVÝCH SYSTÉMŮ PRO 
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL 

MOMENTÁLNĚ OBSAZUJE POZICE: 
 

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK 
SEŘIZOVAČ 

SVÁŘEČ  
SKLADNÍK 

 
NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍME: 

 5 týdnů dovolené 
 Prodej výrobků se slevou 
 Příspěvek na životní pojištění 
 Závodní lékařská péče 
 Masáže v areálu závodu (2/3 ceny dotovány zaměstnavatelem) 
 Stravování s příspěvkem zaměstnavatele 
 Očkování proti chřipce, příspěvky na vitamíny a další zaměstnanecké benefity…  

 
 

Kontaktní osoba: 
Pavla Zemínová 

Rychnovská 383 
463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

 
Tel: +420 778 712 373  Email: pzeminova@tenneco.com 

 



KINO – ČERVEN 2015 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 5. června
NEPROMÍTÁ SE!

Pátek 12. června v 19 hodin

SEDMÝ SYN
Rytíř John Gregory, který chrání svět před silami temna, a Sedmý syn, muž 
s mimořádnými schopnostmi, čelí nástrahám Královny čarodějnic Dobrodružný 
fantasy film USA, GB, Kanada, Čína. Délka 103 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 19. června v 19. hodin

LET´S DANCE ALL IN
Aby mohli zvítězit, musí pustit k vodě všechny staré antipatie a žárlivost 
a soustředit se na jediné-tanec. Romantické hudební drama USA.  Délka 112 minut.  
Vstupné 50 Kč.

Čtvrtek 25. června v 9.00 a v 10.30

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTUPNÁ VEŘEJNOSTI 

FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
Český animovaný pohádkový film podle knihy J. Wericha. Délka 72 minut.  
Vstupné 30 Kč.

ČERVENEC – SRPEN  
DOVOLENÁ

FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
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Sponzoři závodu:

C M Y K

Jula Petr Lisičan (1962–2012)

– dlouholetý reprezentant Československa
v běhu na lyžích, také vynikající krosový běžec
a především běžec do vrchu (např. Jilemnice–
Žalý, Vrchlabí–Strážné). Jako běžec na lyžích
účastník MS v Seefeldu 1985 (15. místo na
50 km volně), Oberstdorfu (1987), Lahti (1989)
a ZOH v Calgary (1988).
Později i velmi ceněný servisák pro běžce na
lyžích a úspěšný dovozce kvalitního lyžař-
ského a cyklistického vybavení.
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Pořadatel závodu: Viking Jilemnice
Termín a čas konání: 27. 6. 2015, sobota, 11:00 hodin
Místo konání: Hodkovice nad Mohelkou, náměstí
Kategorie: kategorie ročník trať

1. dorostenci do 18ti let 1998 a ml. krátká (start Rašovka)
2. dorostenky do 18ti let 1998 a ml. krátká (start Rašovka)
3. junioři do 20ti let 1996 a 1997 krátká (start Rašovka)
4. juniorky do 20ti let 1996 a 1997 krátká (start Rašovka)
5. muži A do 39 let 1976–1995 dlouhá (start Hodkovice)
6. muži B 40–49 let 1966–1975 dlouhá (start Hodkovice)
7. muži C 50–59 let 1956–1965 dlouhá (start Hodkovice)
8. muži D 60–69 let 1946–1955 krátká (start Rašovka)
9. muži E nad 70 let 1945 a st. krátká (start Rašovka)
10. ženy A do 34 let 1981–1995 dlouhá (start Hodkovice)
11. ženy B 35–44 let 1971–1980 dlouhá (start Hodkovice)
12. ženy C 45–54 let 1961–1970 dlouhá (start Hodkovice)
13. ženy D nad 55 let 1960 a st. krátká (start Rašovka)

Přihlášky: v den závodu 27. 6. 2015, 9:00–10:30 hodin
Startovné: 100,– Kč, úhrada při prezentaci
Prezentace: 9:00–10:30 v kanceláři závodu
Kancelář závodu: Hodkovice nad Mohelkou, náměstí
Start závodu: 11:00 hodin, Hodkovice nadMohelkou, náměstí, hromadný start pro všechny kategorie s výjimkou 2. startu

11:40 hodin (bude upřesněno), Rašovka (6. km hlavního závodu) pro kategorie 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13
Cíl závodu: Ještěd (1 012 m n. m.)
Trať závodu: délka 14 200 m, celkové převýšení 790 m,

silnice 15%, lesní a polní cesty 85%
na trati jsou dva seběhy:
cca 600 m, prudký, přehledný, travnatý
cca 300 m, mírný, částečně kamenitý s kořeny

Upozornění: závod se koná z plného silničního provozu, tzn. závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu
Značení tratě: standartní značení (směrovky, mouka, foliová páska, kilometráž)
Popis tratě: Hodkovice n/Moh. náměstí – kruhový objezd směr Č. Dub– cca 600m směr Záskalí – po ZelenéTZ přes obec Ždárek

ke kapličce pod Javorníkem – zde doleva po neznačené polní cestě po hřebenu přes lesík – seběh do sedla mezi
Javorníkem a Rašovkou – napojení na horskou asfaltku až na Rašovku – (ZDE START KRATŠÍ VERZE ZÁVODU)
přeběhnout silnici – a po Modré TZ po loukách k hostinci u Šámalů – stále po Modré TZ po hřebeni až na Pláně –
po Červené TZ na Ještědku (detail popisu pod ČernýmVrchem: nikoli přes kameny po Červené TZ, ale oběhnout po
lesní cestě po serpentině) – Ještědka – po asfaltu poslední km k horskému hotelu Ještěd).

Zavazadla: převoz do cíle zajištěn po startu, z cíle do místa startu 1× BUS
Jiné: ze startu v Hodkovicích nad Moh. je zajištěn odjezd bus na místo 2. startu na Rašovce po odstartování hlavního závodu,

z cíle do místa startu 1× BUS, v případě potřeby bude vypraven další BUS
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po zveřejnění předběžných výsledků s vkladem 200,– Kč. V případě

zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele
Ceny: věcné obdrží první tři závodníci v každé kategorii v celkové hodnotě cca 30.000 Kč, finanční: dle finančníchmožností

pořadatele
Občerstvení: zajištěno pro každého závodníka v cíli na Ještědu
Ubytování: Hotel arcivévoda Štěpán 606 277 816, Penzion pod kinem 485 145 379, 731 281 758,

Restaurace Ideál 482 181 433, Dagmar Erbenová 485 145 337, Miluška Holanová 485 145 671
Lékařská prohlídka: podáním přihlášky, závodník prohlašuje zdravotní způsobilost pro závod
Hlav. činovníci závodu: ředitel: Roman Koucký

hlavní rozhodčí: Roman Koucký
velitel tratě a kontrol: Jirka Urbánek
hlasatel závodu: Zdeněk Zoubek

Různé: všichni závodníci, činovníci a diváci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí, za ztrátu osobních věcí pořadatel
neručí, soukromá vozidla nemají povolen vjezd k horskému hotelu Ještěd

Informace: Roman Koucký: 602 265 857 roman.koucky@fiamm.com
Zdeněk Zoubek: 724 689 168 zdenek.zoubek@email.cz
Jiří Urbánek: 739 208 797 jirka@geoline.org

C M Y K


