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DÁMSKÁ JÍZDA V RK MOTÝLEK 
11.1.2022 OD 18:00 

HOST: 
Fytoterapeutka a poradkyně pro výživu 

Ing. Dagmar Kozderková  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povídání na téma z cyklu 

„ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL“ 
 „Význam luštěnin v našem jídelníčku?“ 

Kromě užitečných informací se dozvíte i pár receptů,  
připravíme společně několik pokrmů, které budete moct ochutnat 

☺ Rada od Dáši, zdraví přináší ☺ 
Obchod a poradna zdravé výživy a naturopatie Violka,  

Jičínská 229, Sobotka 
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Úvodní slovo redakční rady

Vážení čtenáři,
rádi se s Vámi shledáváme v roce 2022. Všem přejeme, aby byl tento rok klidnější a zdravější 
a celá společnost se mohla vrátit ke kultuře, sportu a společenskému životu ve větší míře. My 
pro Vás opět na každý měsíc připravíme vydání plné informací a snad i pozvánek.

Šťastné vykročení do nového roku

Za kolektiv redakční rady přeje Naďa Burianová

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

Eva Bouchalová

Karel Stejskal

Vladislav Kos

Milena Pluhařová

Oldřiška Janatová

Jubilanti v lednu 2022
Bohumil Hrdlička

Eduard Nypl

Věra Thořová

Peter Drótoš

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města  
Hodkovice nad Mohelkou  

se bude konat 26. 1. 2022

Předpokládané místo jednání: obřadní síň.

Těšíme se na Vaši účast

Zasedání Zastupitelstva města
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informace z rady a zastupitelstva města

informace z 21. jednání rady města 24.11. 2021
––  Rada města projednala a souhlasí s uzavřením aktualizované smlouvy o poskytování právních 
služeb se společností KVB advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice. 
Advokátní kancelář aktualizovala smlouvu v části pověřených osob klienta – změna tajemníka 
MěÚ. V jiných částech se smlouva nemění. 

––  Rada města projednala žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR, se sídlem Sosnová 200, 470 01 
Česká Lípa, IČ 75057930  o povolení závodu Rally Bohemia 2021, konkrétně o souhlas s uzavír-
kou silnice III. třídy (Radoňovice - Hodkovice nad Mohelkou – směr Sedlejovice), souhlas s vydá-
ním rozhodnutí zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace a souhlas s objízdnou trasou, 
a to dne 09.07.2021 v době od 09:30 hod. do 19:30 hod. 

–– Rada města s výše uvedenou žádostí souhlasí za těchto podmínek:

–– uzavírka náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou začne nejdříve v 10:00 hodin

––  pořadatel informuje obchody nacházející se na náměstí o organizaci a časech průjezdu auto-
mobilů náměstím

––  pořadatel na náměstí vymezí prostor pro diváky

––  pořadatel zajistí obložení kašny, aby nedošlo k jejímu poškození

––  pořadatel provede demontáž a následnou montáž zpomalovacího pruhu v Pelíkovické ulici 

––  pořadatel zajistí dostatek nádob na odložení odpadu a závěrečný úklid

––  pořadatel zajistí včasnou informovanost místních obyvatel a podnikatelů o pořádání závodu

––  pořadatel zajistí dodržování pořádku při závodu a po jeho skončení

––  pořadatel umožní vjezd trvale bydlícím obyvatelům Hodkovic nad Mohelkou do zóny mimo 
trasu závodu

––  žadatel uhradí po vystavení faktury na paušální výdaje spojené s údržbovými pracemi Tech-
nickým službám Hodkovice částku 25.000,00 Kč, pokud tato částka bude přečerpána, uhradí 
pořadatel přeplatek na základě faktury vystavené Technickými službami Hodkovice.

––  Rada města schválila příspěvek do fondu oprav domu č. p 216 v Hodkovicích nad Mohelkou za 
rok 2021 ve výši 6 000,- Kč. Žádost podal pan V. L. za Sdružení vlastníků tohoto domu, v němž 
vlastní Město Hodkovice nad Mohelkou v přízemí nebytové prostory.

––  Rada města vzala na vědomí hodnocení činnosti základní školy za období srpen až listopad 2021.

––  Rada města vzala na vědomí hodnocení činnosti mateřské školy za období červen až prosinec 
2021.

informace z 22. jednání rady města 08. 12. 2021
––  Rada města projednala žádost o úpravu pozemku před rodinným domem č.p. na parcele 2269 
v katastru obce Hodkovice nad Mohelkou k vytvoření parkovací plochy na průběžné stání osob-
ního vozidla. Žádost podal M. K., Liberec. Rada města s úpravou pozemku souhlasí s tím, že 
místo pro stání bude zpevněno štěrkovým ložem a výjezd z místa stání nebude přes pozemek, 
který se nachází před pozemkem p. L. Úprava bude provedena na náklady žadatele. 
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––  Rada města vzala na vědomí odstoupení firmy P. V., 463 42  Hodkovice nad Mohelkou, 
IČ: 86820851  od výběrového řízení na zakázku „Celoroční údržba hřbitova 2022 - 2024“ a schva-
luje uzavření smlouvy s firmou Zeleň – Služby, kom. spol., Pražská 187, 463 42  Hodkovice nad 
Mohelkou, IČ: 2545322. 

––  Rada města souhlasí s pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohel-
kou na rok 2022 a s 12. Výzvou k podání žádostí o dotace z Dotačního fondu města Hodkovice 
nad Mohelkou pro rok 2022. Rada města předkládá věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

––  Rada města projednala žádost hokejového oddílu o poskytnutí dotace k pokrytí nákladů elek-
trické energie v areálu kluziště. Rada města neschválila poskytnutí dotace pro nedodržení pod-
mínek čerpání dotace.

––  Rada města projednala žádost R. K., Svojkov o finanční podporu jeho účasti na závodě Dakar. 
Rada města schválila poskytnutí finanční podpory ve výši 20.000 Kč.

––  Rada města schválila přijetí daru pro Pečovatelskou službu Hodkovice nad Mohelkou ve výši 
20.000,00 Kč s využitím pro pořízení invalidního mechanického vozíku, příp. dalších pomůcek 
pro výkon pečovatelské služby od A. S., Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 66227691.

––  Rada města vzala na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za 
4. čtvrtletí 2021. 

––  Rada města projednala a schválila nabídku na zpracování projektové dokumentace bouracích 
prací a položkového rozpočtu objektu Liberecká č. ev. 16, na p. č. 905 Hodkovice nad Mohelkou 
podanou B. W., Dalešice, IČ 128 07 907. Cena za zpracování je 19.000.- Kč

––  Rada města vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna na den 22. 12. 2021 v Základní škole 
T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitele. Ředitelské volno je vypsá-
no z organizačních a provozních důvodů.

––  Rada města schválila navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva města v 1. pololetí 
2022 a předává věc do zastupitelstva města.

––  Rada města schválila zvýšení nájmu v městských bytech o 20 % s účinností od 1. 4. 2022.

––  Rada města schválila cenovou nabídku na technickou studii „Radnice – Nám. T. G. Masaryka 1, 
Hodkovice nad Mohelkou – stavební úpravy“ podanou Ing. V. P., Projektová činnost ve výstavbě, 
Liberec XV, IČ 13340301 ve výši 40.000 Kč bez DPH.

informace ze 7. zasedání zastupitelstva města 15. 12. 2021
––  Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 o místním poplatku za 
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle kapacity soustřeďo-
vacích prostředků na odpad města Hodkovice nad Mohelkou.

––  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Hodko-
vice nad Mohelkou, provedenou kontrolory Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumané 
období je od 01.01.2021 do 30.09.2021.

––  Zastupitelstvo města schválilo nákup osobního vozu Dacia Sandero verze SCe 54kW/73k Arctica 
2020 pro Pečovatelskou službu Hodkovice za cenu 202.900,00 Kč od společnosti Auto Centrum 
Jih 2000, a.s., Velkomoravská 3950/26a, 695 01 Hodonín, IČ: 26217996, a to formou 50% akonta-
ce a zbylou část financování úvěrem. Nákup schválila RM dne 03.02.2021, č. 24/21. 

––  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8/2021. Příjmy v rozpočtové změně jsou 
372.924,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 372.924,00 Kč a změna financování v rozpočtové 
změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 65.322.391,32 Kč, výdaje po rozpočtové 
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změně budou 80.454.391,32 Kč a financovánípo rozpočtové změně bude 15.132.000,00 Kč. Tabul-
ka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

––  Zastupitelstvo města schválilo na základě předloženého návrhu rozpočet města na rok 2022. 
Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 57.772.400,00 Kč, celkové výdaje jsou plánovány ve výši 
88.483.500,00 Kč a financování ve výši 30.711.100,00 Kč. Rozpočet města pro rok 2022 je navr-
hován jako schodkový. Financování je zajištěno z ušetřených finančních prostředků minulých 
let a čerpání úvěrového rámce. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje na rok 2022 sociální fond 
ve výši 495.000,00 Kč na straně příjmů a výdajů.

––  Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 
věci a o zřízení věcného práva č. 10718/ULB/2021, kterou se převádí pozemek parcela č. 688, 
ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Záskalí, obec Hodkovice nad Mohelkou, z vlastnictví státu 
do vlastnictví města Hodkovice nad Mohelkou.

––  Zastupitelstvo města schválilo návrh Směnné smlouvy č. 1/2021. Část pozemkové parcely 
č. 1447/3 díl e+f o výměře 7,04 m2 a část pozemkové parcely č. 1755/1 díl g+h o výměře 0,03 m2 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou ve vlastnictví města Hodkovice nad Mohelkou, IČO 00262820 se 
navrhuje směnit za část pozemkové parcely č. 2022 díl b+c+d o výměře 8,03 m2 v k. ú. Hodkovice 
nad Mohelkou ve vlastnictví spol. REKA PLUS, s.r.o., IČO 25001671.

––  Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohodu o umístění stavby č. LB-Záskalí-ppč.723, kNN+SS101_IV-12-4021345, předmětem 
smlouvy je závazek uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Obsahem věcného 
břemene bude právo budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení dis-
tribuční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku města Hodkovice nad Mohel-
kou, a to pozemek p. č. 646 v k. ú. Záskalí. Předpokládaný obsah omezení nemovitostí věcným 
břemenem činí 28,2m2/47 bm. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se 
smluvně sjednává ve výši 7.600,- Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni 
uskutečnění platby.

––  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej části pozemku města p. č. 687 o velikosti cca 
200 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal Bc. E. K. 

––  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej pozemku města p. č. 2, 3, 15/1 a části pozemku 
p. č.12 v k. ú. Záskalí o celkové výměře cca 800 m2. Žádost podala M. J. 

––  Zastupitelstvo   města neschválilo zařazení návrhu č.  66 podaného Bc. M. N. do nového územ-
ního plánu města Hodkovice nad Mohelkou.

––  Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem 
Hodkovice nad Mohelkou a spol. CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19. Praha 9, PSČ 190 
00, IČ 04084063 zastoupenou p. Tomislavem Rakem, Město Hodkovice nad Mohelku je vlastní-
kem pozemku p. č. 1755/1, zapsaný na LV č. 1 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Firma CETIN 
má zájem umístit na pozemku podzemní Komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně 
příslušenství a rozvaděče – kompaktní pilíře. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného 
břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,00 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby 
platné ke dni uskutečnění platby.

––  Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem 
Hodkovice nad Mohelkou a spol. CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19. Praha 9, PSČ 
190 00, IČ 04084063 zastoupenou spol. SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 
140 00, IČ: 44797320 zastoupenou Tomislavem Rakem, Františkov nad Ploučnicí č.p. 136, 407 23.  
Město Hodkovice nad Mohelku je vlastníkem pozemků I. p. č. 1432, 1447/1,1450,1729/5, 1729/6, 
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1729/10, 1730/1,1745/1, 1755/1, 1761 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Firma CETIN má zájem 
umístit na pozemcích podzemní Komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně příslušen-
ství a rozvaděče – kompaktní pilíře. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene 
se smluvně sjednává ve výši 49.680,00 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné 
ke dni uskutečnění platby.      Dále se obě strany dohodly na jednorázové náhradě za již uložené 
Komunikační vedení a zařízení II. na pozemcích p. č. 1447/1, 1447/3, 1447/6, 1729/1, 1729/5, 
1729/7, 1729/9, 1729/10, 1730/1, 1755/1 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou ve výši 1.000,00 Kč plus 
daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

––  Zastupitelstvo města schválilo nový ceník pro zapojené právnické a fyzické podnikající osoby do 
obecního systému odpadového hospodářství s platností od 01.01.2022.

––  Zastupitelstvo města schválilo Poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou 
na rok 2022 a 12. výzvu k podání žádostí o dotaci z Dotačního fondu města Hodkovice nad Mo-
helkou pro rok 2022. 

––  Zastupitelstvo města schválilo návrh Dohody o budoucím přechodu vlastnického práva k přípoj-
ce inženýrské sítě (4 kanalizační přípojky k ZŠ Hodkovice n. M. č.p. 467) mezi Severočeskou vo-
dárenskou společností a.s. se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, IČ 49099469 a městem Hodkovice 
nad Mohelkou se sídlem Hodkovice nad Mohelkou, T. G. Masaryka 1, IČ 00262820.

––  Zastupitelstvo města schválilo navržené termíny jednání Zastupitelstva města pro 1. pololetí 
2022 dle předloženého plánu.

––  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2021 ze dne 15. 12. 2021.

informace z 23. jednání rady města 20. 12. 2021
––  Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelku, 
Podlesí č. 560 na rok 2022. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 8 710 tis. Kč, celkové ná-
klady jsou plánovány ve výši 8 710 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s provozním 
příspěvkem zřizovatele ve výši 2 000 tis. Kč. 

––  Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola, Hod-
kovice nad Mohelku, Podlesí č. 560 na roky 2023 a 2024. 

––  Rada města schválila plán odpisů na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola, Hodkovi-
ce nad Mohelku, Podlesí č. 560. 

––  Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka,  Hodkovi-
ce  nad Mohelku  na rok 2022. Celkové  výnosy jsou  plánovány v objemu 27 400 tis. Kč, celkové 
náklady jsou plánovány ve výši 27 400 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s provoz-
ním příspěvkem zřizovatele ve výši 3 300 tis. Kč. 

––  Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola T. G. 
Masaryka, Hodkovice nad Mohelku, na roky 2023 a 2024. 

––  Rada města schválila plán odpisů na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola T. G. Ma-
saryka, Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec, příspěvková organizace.

––  Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY HODKOVICE na 
rok 2022. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 7 950 tis. Kč, celkové náklady jsou plánovány 
ve výši 7 950 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s provozním příspěvkem zřizova-
tele ve výši 7 650 tis. Kč. 

––  Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY 
HODKOVICE na roky 2023 a 2024.
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––  Rada města schválila plán odpisů na rok 2022 příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY 
HODKOVICE.

––  Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace BYTOVÉ HODPODÁŘSTVÍ HODKOVICE 
na rok 2021. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 657 tis. Příspěvková organizace bude hos-
podařit s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 657 tis. Kč.

––  Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace BYTOVÉ HODPO-
DÁŘSTVÍ HODKOVICE na roky 2023 a 2024.

––  Rada města projednala žádost na směnu pozemků. Část pozemku ve vlastnictví města Hodkovi-
ce nad Mohelkou – část pozemku p. č. 37 v k. ú. Jílové se navrhuje směnit za část pozemku p. č. 
21 v k. ú. Jílové u Hodkovic n. M. ve vlastnictví pana M. B. Žádost podal pan M. B. Rada města 
pověřila starostku města dalším jednáním se žadatelem k upřesnění částí pozemků ke směně.

––  Rada města schválila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav 
městské knihovny Podlesí p. č. 1441, k. ú. Hodkovice nad Mohelkou podanou spol. PECKA ATE-
LIÉR s.r.o., Křížky 283, 468 22  Malá Skála, IČ 07933266 za cenu 326.000.- Kč s DPH

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Heleně Řezáčové (místostarostce) a paní 
Markétě Khauerové (starostce) Městského úřadu v Hodkovicích.

Zdůvodnění: Nečekaně (z důvodu vládních nařízení) jsme měli zákaz po dobu karantény 
jakéhokoliv vycházení. Výše uvedené ženy (po naší žádosti) ochotně zařídily nákup zá-
kladních potravin. Za což jim touto cestou děkujeme. 

Jírová, Bláha

poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala paní Mgr. Editě Dostálové.

Zdůvodnění: V září 2019 začala v Hodkovicích nad Mohelkou Univerzita třetího věku. 
Hlavní organizátorkou (dle mne) byla paní Dostálová. Výuka probíhala standardním 
způsobem dle pokynu České zemědělské univerzity v Praze. Každoročně se otevírají dva 
semestry (jarní a zimní). Problémy začaly na jaře 2020, kdy na základě vládních nařízení 
se uzavřely služby. Zde bych velice ráda poděkovala výše uvedené lektorce, která i přes ne-
přízeň se snažila udržet (byť omezený) ale stálý osobní kontakt. Rovněž testy se povedlo 
za zpřísněných podmínek zásluhou paní Dostálové zvládnout. Za výše uvedenou snahu 
bych ráda paní Mgr. Dostálové chtěla touto cestou poděkovat a popřát hodně úspěchů.

Věra Jírová
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novinky v knihovně

15 roků lásky / patrik Hartl
Román jednoho z komerčně nejúspěšnějších čes-
kých autorů, jehož hrdina nachází životní lásku 
a citové naplnění tam, kde by to nejméně oče-
kával. Realita umí být neuvěřitelná, a skutečné 
události někdy působí nepravděpodobně. Aleš 
by do svých třiceti dvou let nevěřil, že jeho život 
bude vypadat takhle. Představoval si ho úplně ji-
nak. Jednoho dubnového odpoledne roku 2001 se 
zamiloval do ženy, která na něj naložila takovou 
porci lásky, že by to porazilo i vola. Tento román 
vypráví o všem, co musel zvládnout, aby se s tou 
láskou naučil žít.

nikdo nás nečekal / Helga Hošková - Weissová
Akademická malířka vzpomíná na své idylické 
dětství v předválečné Praze, na své rodiče, praro-
diče a širší rodinu. Vypráví příběhy těch, kteří se 

již nikdy nevrátili z nacistických táborů a pocho-
dů smrti. K válce samotné se vrací jen okrajově, 
celý svůj příběh vypověděla v knize Deník 1938–
1945, který byl přeložen do mnoha světových ja-
zyků a stal se součástí učebnic historie. V druhé 
části knihy se autorka vrací do poválečné Prahy, 
ve které na ni a její maminku nikdo nečekal.

dětský klub
Z výsledků dotazníkového šetření mezi rodinami z roku 2019 vyplynula potřeba zázemí pro děti 
ve věkové skupině 12+. 

Pro nás to byl jasný signál a díky finanční podpoře z národního dotačního titulu "Obec přátelská 
rodině a seniorům 2021" bylo možné vybavit dětský klub v městské knihovně. Pro děti je volně pří-
stupný (i neregistrovaným čtenářům) v rámci půjčovní doby knihovny. K dispozici jsou dva počítače 
s připojením na internet a pohodlné zázemí. Vyzkoušet klubík můžete ještě dnes do 17:00 a od ledna 
pak pondělky, středy a čtvrtky!

V průběhu roku 2022 dále plánujeme prostor zútulňovat a doplnit i pravidelný program pro uvede-
nou věkovou skupinu.
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Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je podle přiloženého ceníku a možnost úhrady je:
– hotově na pokladně 
– platební kartou na pokladně 
– bezhotovostně na účet města 0984945399, kód banky 0800, v.s. 1337 a číslo popisné.

Termíny pro platbu poplatku za komunální odpad jsou:
– při pololetní platbě je termín do 31. 3. 2020 a do 30. 9. 2020,
– při jednorázové platbě za celý rok je termín do 31. 5. 2020.

Termín pro platbu poplatku za psa je do 31. 3. 2020
– hotově na pokladně 
– platební kartou na pokladně 
– bezhotovostně na účet města 0984945399, kód banky 0800, v.s. 1341.

UPOZORNĚNÍ  PRO DRŽITELE PSŮ
V souvislosti s platností zákona č. 278/2019 Sb., o místních poplatcích, upozorňujeme občany na dvě 
zásadní změny u místního poplatku ze psů:
1.  poplatníci u místního poplatku ze psů, kteří dosáhli věku 65 let, mají nárok na nižší poplatek za 

psa bez ohledu na to, zda pobírají starobní důchod.
2.  poplatníkem je nejen osoba s trvalým pobytem na území Města Hodkovice nad Mohelkou, ale 

i osoba s ohlášeným místem pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, 
s azylem nebo dočasnou ochranou cizinců. 

UPOZORNĚNÍ  K VÝVOZU  NÁDOB  NA  KOMUNÁLNÍ  ODPAD
1.  Pro plynulý vývoz nádob je třeba, aby byly nádoby volně přístupné a bylo s nimi možné bez 

problémů manipulovat. Je nutné v den svozu neparkovat vozidla před nádobami a na přilehlé 
komunikaci. Špatně zaparkovaná vozidla brání průjezdu popelářských vozů a často i samotnému 
výsypu nádob.

2.    Do popelnic patří pouze vychladlý popel, ne horký, ani vlažný! To samé platí i pro pytle s logem 
svozové firmy s nosností 20 kg, kam nelze dávat teplý popel a ostré předměty.

3.  Při nerespektování těchto opatření hrozí, že popelnice nebudou řádně vyvezeny.
4.  Nádoby jsou vyváženy podle svozového kalendáře a svozový den je od 0:00 hod. do 24:00 hod.

ÚHRada pOplatKŮ v roce 2022

OdpadY – nOvinKY
OD 1. LEDNA 2022 PLATÍ NOVÉ SVOZOVÉ KALENDÁŘE – Během prosince obdržely domác-
nosti do poštovních schránek nové kalendáře s rozpisem svozů nádob na plasty, papír a směsný 
komunální odpad. Připomínáme, že je možné svozové kalendáře najít i na webu města nebo si je 
osobně vyzvednout na městském úřadě. 

PAPÍR A PLASTY – Svoz papíru bude nově probíhat 1 x za tři týdny, svoz plastů zůstává 1 x 
za 14 dnů. Pokud by některým domácnostem dlouhodobě nestačila nádoba 120 l na papír nebo 
plasty od ledna 2022 mají možnost požádat o větší nádobu o objemu 240 l. U papíru doporuču-
jeme nejdříve vyzkoušet novou frekvenci svozu, zda nebude dostačující.
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Ceník za vývoz nádob na komunální odpad pro rok 2022. 
(koeficient 0,65Kč/ 1 litr) 
Rok - 52 týdnů / 26 týdnů 

 
 

Velikost nádoby 
 

Frekvence svozu 
Roční 

poplatek 
60 litrů 14 - ti denní 1.014,- Kč 
80 litrů 14 - ti denní 1.352,- Kč 

110 litrů 14 - ti denní 1.859,- Kč 
110 litrů týdenní** 3.718,- Kč 
120 litrů 14 - ti denní 2.028,- Kč 
120 litrů týdenní** 4.056,- Kč 
240 litrů 14 - ti denní 4.056,- Kč 
240 litrů týdenní** 8.112,- Kč 

*340 litrů 14 - ti denní 5.746,- Kč 
*340 litrů týdenní** 11.492,- Kč 

660 litrů 14 - ti denní 11.154,- Kč 
660 litrů týdenní** 22.308,- Kč 

*770 litrů 14 - ti denní 13.013,- Kč 
*770 litrů týdenní** 26.026,- Kč 
1100 litrů 14 - ti denní 18.590,- Kč 
1100 litrů týdenní 37.180,- Kč 

   
Pytle 60 litrů 12 ks     468,- Kč 

Pytle 120 litrů 12 ks     936,- Kč 
Pomocná nádoba pro zimní období 

110 l od 01.01. do 30.04. 2022 a od 
01.11. do 31.12.2022 

14 – ti denní  
(14 svozů) 

   
 1.001.- Kč 

   
Pytel 60 l - doplňkový 1 ks 39.- Kč 

Pytel 120 l - doplňkový 1 ks 78.- Kč 
 

*Tyto nádoby z důvodu ukončení výroby již nebudou nově přistavovány  

** Nádoby s týdenním svozem je možné umístit pouze u bytových domů se 
šesti a více bytovými jednotkami 

Ceník za vývoz nádob na komunální odpad
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Správný vztah ke zvířatům znamená kromě radosti také starosti, povinnosti 
a péči. Řešení vztahu majitelů zvířat a ostatních osob pohybujících se na ulici je 
ve vzájemné toleranci.

povinnosti držitele psů

Každý si může pořídit a vlastnit psa libovolného plemene a v libovolném počtu, ovšem jen za 
podmínky dodržování občanského zákoníku, veterinárních, zdravotních předpisů a zákona 
o místních poplatcích.

Plátce poplatku má ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala 
skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž 
povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. 

Každý držitel má povinnost svého psa přihlásit k místnímu poplatku ze psů podle Obecně závazné 
vyhlášky města Hodkovice nad Mohelkou č. 03/2019 o místním poplatku ze psů. Poplatek platí 
držitel za psa vždy do 31. března příslušného roku. V našem případě je možno poplatek uhradit 
v pokladně na Města Hodkovice nad Mohelkou, nebo na účet 0984945399/0800 a variabilní symbol 
1341.   

Na veřejném prostranství má povinnost držitel psa vést na vodítku tak, jak mu to ukládá Obecně 
závazná vyhláška města Hodkovice nad Mohelkou č. 2/2011 o zabezpečení veřejného pořádku 
a čistoty a o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství. Držitel psa musí zabránit 
tomu, aby pes obtěžoval jiné osoby či zvířata. Zákaz vstupu psů platí pro dětská hřiště a pískoviště. 

Volné pobíhání psů není v zastavěné části města povoleno. Pokud se pes vzdálí od držitele natolik, že 
ho není schopen ovládat, může být taková situace posouzena jako porušení obecně závazné vyhlášky 
města s pokutou do 100 000,- Kč, nebo jako únik zvířete a porušení povinnosti podle § 13 odst. 1 
Zákona na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb.), tj. učinit opatření proti úniku zvířete.  

Povinné očkování proti vzteklině musí držitel psa zajistit v šesti měsících věku psa, poté opakovaně 
vždy po uplynutí jednoho roku. Od 01.01.2020 je každý držitel psa povinen zajistit označení psa 
mikročipem.

Častým důvodem sporů mezi „pejskaři“ a ostatní veřejností je čistota veřejného prostranství. Z vlastní 
zkušenosti musíme potvrdit, že pro část „pejskařů“ bohužel stále není samozřejmostí uklízet po 
svém psovi. 

Při pokousání psem je dobré nepodcenit situaci a získat doklad o očkování psa proti vzteklině. Každý 
držitel psa má povinnost zajistit neprodleně veterinární vyšetření v případě, že došlo k poranění 
člověka.
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HasiČi Radí OBČanŮm

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo 
přímým účastníkem mimořádné události, která ohrožuje náš život, 
zdraví, majetek nebo bezpečnost. pro nahlášení těchto událostí jsou 
zřízena tísňová čísla složek integrovaného záchranného systému. 
volání na ně je bezplatné. v případě potřeby se nebojte na tísňová 
čísla volat, avšak nezapomeňte, že jejich zneužití je trestné! 
Zneužíváním tísňové linky mohou být blokovány hovory dalších občanů, kteří potřebují pomoc. 
Jak se tedy zachovat, jak a od koho můžete požadovat pomoc?

Hasiči doporučují volat složku integrovaného záchranného systému, které se vzniklá událost 
nejvíce týká. Urychlíte tím vyřízení dané situace:

 y 150 Hasiči – požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečné látky, technická havárie, 
vyproštění osob atd.

 y 155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob

 y 156 Městská (obecní) policie (pokud je zřízena) – vandalismus, drobná kriminalita, špatné 
parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu atd.

 y 158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, dopravní nehoda, nález podezřelého před-
mětu atd.

 y 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – všechny složky integrovaného záchranného 
systému. Při závažnějších mimořádných událostech, potřebujeme-li pomoc více složek, pro 
cizince možnost hovořit i běžnými světovými jazyky.

Při volání na tísňovou linku si rozmyslete, co chcete říct a hovořte srozumitelně. Uveďte:

 y CO se stalo, popis události (např. požár v bytě, dopravní nehoda, únik nebezpečných látek),

 y KDE se to stalo, pokud možno přesnou adresu, včetně města nebo popisu místa události, 
všímejte si orientačních bodů v okolí (např. obchodní dům a okolí popište),

 y KDO volá (uveďte své jméno a kontakt, číslo telefonu, ze kterého voláte).

 y Nikdy nezavěšujte, dokud Vás k  tomu operátor tísňové linky nevyzve (potřebuje např. 
upřesnit informace o Vámi nahlášené mimořádné události).

Nazapomeňte! Štěstí přeje připraveným!

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Komu a jak volat v případě mimořádné události



14 Kulturní kalendář

Ve Strakonicích proběhlo 11. prosince 2021 soutěžní setkání příznivců Baltíka. Tato programovací 
soutěž proběhla distančně v těchto kategoriích:
 y Kategorie A – žáci 1. stupně ZŠ
 y Kategorie B – žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

V  kategorii B soutěžil i  žák naší školy Jakub Dvořák z  6. A, který je nadějným programátorem 
a pravidelně se účastní programovacích soutěží v jazyce Baltík 3. 

Z celkového počtu 14 soutěžících v kategorii B obsadil velmi pěkné 7. místo. Jakub tak opět úspěšně 
reprezentoval hodkovickou školu. Tímto mu děkujeme.

ZŠ – předvánoční setkání Baltíků – strakonice

IT-SLOT
IT-SLOT je soutěž, kterou pořádá Soukromá střední škola výpočetní techniky v Praze. V letošním roce 
v nominačním kole soutěžilo 4963 žáků ze 127 škol z celé České republiky. Z našich žáků se nejlépe 
umístila na skvělém 5. místě Tereza Smetanová z 9.A. 50 nejlepších žáků postoupilo do finálního kola, 
které proběhne na jaře Praze.

PYTHAGORIÁDA
Po ročním výpadku proběhla na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda. Soutěžili žáci 2. stupně. Do 
okresního kola postoupili 2 žáci – Nikol Ketnerová z 6.B a Tomáš Domácí z 9.A. V okresním kole se stala 
úspěšnou řešitelkou Nikol. 

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

ZŠ – Úspěchy v soutěžích

Nově jsme pro Vás otevřeli v Hodkovicích nad Mohelkou

AUTOSERVIS a PNEUSERVIS
Jsme malý rodinný autoservis a nabízíme opravu vozidel včetně diagnostiky všech 
značek s praxí v autorizovaném servise 13 let. 

Naleznete nás na adrese: Českodubská 679 – poslední dům vlevo dolní cestou  
na Český dub.
  

Kontakt: 
AUTOST s.r.o.
Jiří Strnad - tel.: 732 144 700, 773 232 132
Strnad.autost@seznam.cz; 
www.strnadauto.cz

Pl
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Téma: Ryby a rybaření

Téma:
Bramborový

den

Jak šel čas v tomto školním roce ve 2.B

OKÉnKO Ze ŽivOta ŠKOlY
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Téma: Den s dopravní výchovou

Téma: Den s čerty
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Téma: Pohádka v Naivním divadle
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Téma: Jsme dobrá parta. 
Preventivní program pro budování vztahů ve třídě.

Téma: Vánoční nadílka
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BÝt ŽenOu 50+ Je vÝHOda 
Že se Vám to nezdá? Pokud jste zvědaví, proč je tomu tak, přijďte do Educy a zapojte 
se do projektu e-Advantage.

Už název projektu Advantage znamená výhoda.  Tento mezinárodní projekt věří, že ženy ve 
věku 50+ mají dostatek životních a pracovních zkušeností, které mohou předávat dál formou 
mentorování. Projekt Vám nabízí možnost naučit se mentorovat v oblasti, která vám je blízká. 
Nebo se rozvinout v jiných oblastech, ve kterých můžete být mentorovaná.  „V rámci projektu 
byl vytvořen kurz mentoringu, který můžete absolvovat v Educe – vzdělávacím centru už v lednu, “ 
říká projektová manažerka a ředitelka Eva Kořánová. „Projekt je primárně určen pro ženy 50+, ale 
protože chceme kurz zpřístupnit co největšímu počtu žen, hlásit se můžou i zájemkyně ve věku 45+.“ 

„Naučíme Vás rozvíjet doved-
nosti, které můžete použít pro 
zlepšení svého profesního ale 
i  osobního života. Nevyžaduje-
me žádné předchozí dovednosti 
ani kvalifikace“ říká projekto-
vá manažerka.  Kombinace 
osobních setkání a e-lear-
ningu vás naučí, co je nutné 
k efektivnímu mentorování 
ostatních lidí a jak nejlépe 
využít své nové dovednosti 
jako mentor. „Naučíte se umě-
ní aktivně poslouchat, účinně 
se ptát, zjemnit svá slova, tan-
čit kolem myšlenky ale i umění sebereflexe a další  … Je toho opravdu mnoho.  Kromě toho rozšíříte 
svoje pracovní i osobní kontakty a najdete nová přátelství“,  dodává Eva Kořánová.

Mentorování je více než jen moderní slovo, které znamená podporu někoho jiného. Je to ve 
skutečnosti neuvěřitelně bohatá a obohacující zkušenost – obousměrný proces, který přináší 
výhody jak mentorovi, tak mentorovanému, co je v obchodním prostředí velmi zřídkavá zku-
šenost. Je to také prodejní dovednost, která může vést k placené práci nebo zlepšit vyhlídky na 
lepší zaměstnání.

Pokud jste ženy a je vám 45 nebo víc, máte možnost se přihlásit na kurzy mentorování už 
21. 1. a 29. 1. 2021 nebo na některý z dalších termínů. Víc informací o kurzu a o projektu 
najdete na https://www.educa-jbc.cz/seminare-a-dalsi-kurzy/mentoring. Můžete obrátit přímo 
i na manažerku projektu Evu Kořánová na e-mailu info@educa-jbc.cz. Místa v kurzu jsou 
limitována, tak neváhejte.



KinO – leden 2022
HOdKOviCe nad mOHelKOu

Pátek 7. ledna v 17.30 hodin

tŘi pŘání pRO pOpelKu

Nové zpracování legendární pohádky Tři oříšky pro Popelku. Severská pocta 

české fi lmové klasice přináší její moderní verzi, nové kostýmy i scenérie nefalšované 

norské zimy. Norsko/Litva. Délka 87 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 14. ledna v 18.30 hodin

smeČKa

Co dělat, když tě spoluhráči nevezmou mezi sebe a opustí tě holka? Spirála šikany 

a  vzájemných bojů se roztáčí. Sportovní drama z  hokejového prostředí. Česko. 

Přístupno od 12 let. Délka 95 minut. Vstupné 100 Kč.

Pátek 21. ledna v 17.30 hodin

CHlupáČCi

Pupí a Eda, kteří patří do rodu Chlupáčků, musí se zachránit svůj druh před 

zánikem v animované komedii USA. Délka 85 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 28. ledna v 18.30 hodin

KuRZ manŽelsKÉ tOuHY

Páry, toužící po návratu vášně do svého partnerství, přijedou na kurz ambiciózního 

párového terapeuta.  Jenže i terapie se může proměnit v touhu po vraždě. Česká 

komedie. Přístupno od 12 let. Délka 90 minut. Vstupné 100 Kč.

pŘedsálí Kina – letní táBORY 2021

výstava fotografi í
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tŘi pŘání pRO pOpelKu
Pohádka, Norsko/Litva, 87 minut

Premiéra 23. 12. 2021

Stejně jako u nás nebo v Německu se právě Vorlíčkova 
Popelka stala nesmrtelnou vánoční pohádkou i v Nor-
sku, diváci ji tam milují a právě místní tvůrci si proto 
troufli ji po téměř padesáti letech znovu převyprávět. (Bontonfilm)

Uvedeme v našem kině v pátek 7. ledna v 17.30

smeČKa
Sportovní drama, Česko, 95 minut

Davidovi je šestnáct, má krásnou přítelkyni, rodiče ho 
podporují ve všem, do čeho se pustí. Právě se přestě-
hoval, má nastoupit do nového hokejového týmu Vlků 
a zabojovat o místo brankářské jedničky. Co dělat, 
když tě spoluhráči nevezmou mezi sebe, a opustí tě 
holka? Spirála šikany, odvety a vzájemných bojů se 
roztáčí, kapitán Jerry tlak neustále stupňuje. A šikana se z kabiny následně přesune i na internet. 
Podaří se Davidovi vybojovat své místo v týmu, ve škole i v životě? (Bontonfilm)

Uvedeme v našem kině v pátek 14. ledna v 18.30

KuRZ manŽelsKÉ tOuHY
Komedie, Česko, 90 minut

Páry, toužící po návratu vášně a touhy do svého part-
nerství, přijedou na kurz ambiciózního párového te-
rapeuta Mazla, který razí teorii, že partnerské štěstí 
stojí na maximální blízkosti obou partnerů. Jenže vel-
mi pevné objetí se může snadno proměnit ve škrcení, 
škrcení v udušení, terapie v touhu po vraždě. Helena tak dlouho čelí výčitkám svého manžela, že 
jej tiskne málo, až ho jednou obejme příliš pevně. Ostatní čtyři páry možná pochopí, že udržovat 
si prostor může znamenat být si blíž. (CinemArt)

Uvedeme v našem kině v pátek 28. ledna v 18.30

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT
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Připravujeme!!!! 

 

Leden 
11.1.2022   Dámská jízda – Zdravý životní styl 

18.1.2022   Restart pro mámy II. 
25.1.2022   Jak nastartovat metabolismus a správně 

hubnout 
 

Únor 
Kreativní dílna pro rodiče a děti 

Dámská jízda 
14.2.-28.2.2022   Rekonstrukce ZAVŘENO 

 
 

 
V případě dotazů a rezervace míst kontaktujte Lucii Šoltys Kotrmanovou na tel.: 728366078 

 

 

Připravujeme !!!!

Leden
 11. 1. 2022 Dámská jízda – Zdravý životní styl

 18. 1. 2022 Restart pro mámy II.

 25. 1. 2022  Jak nastartovat metabolismus a správně 
hubnout

Únor 
Kreativní dílna pro rodiče a děti

Dámská jízda

 14. 2. – 28. 2. 2022 Rekonstrukce ZAVŘENO

V případě dotazů a rezervace míst kontaktujte  
Lucii Šoltys Kotrmanovou na tel.: 728 366 078
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aktuálně se koná v budově radnice výstava 
„HOdKOviCe Z neBe“. přijďte se podívat 

na naše krásné město z ptačí perspektivy. výstava zde bude do 31. 1. 2022

HOdKOviCe Z neBe

Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM 
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM 
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
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ZAOPATŘOVACÍ 
PŘÍSPĚVEK  
JEDNORÁZOVÝ

V době, kdy se mladí dospělí osamostatňují a potřebu-
jí finanční pomoc při startu do nového života, jim stát 
pomáhá prostřednictvím jednorázového zaopatřovacího 
příspěvku. Dávka se týká těch, kteří vyrůstali v náhradní 
rodinné péči, tedy u pěstounů, poručníků apod., nebo 
v ústavním zařízení, například v dětském domově.

ZAOPATŘOVACÍ PŘÍSPĚVEK 
JEDNORÁZOVÝ 

Prostřednictvím jednorázového zaopatřovacího příspěv-
ku pomáhá stát pokrýt výdaje mladého dospělého na-
příklad na úhradu nákladů na bydlení, nákup oblečení, 
obuvi, osobních potřeb nebo třeba školních potřeb. 

Zaopatřovací příspěvek jednorázový nahrazuje dávku 
pěstounské péče příspěvek při ukončení pěstounské 
péče, která je od 1. 1. 2022 zrušena. Pokud na ni ale 
vznikl nárok před 1. lednem 2022, může o ni mladý do-
spělý požádat až 1 rok zpětně.

Vznik nároku a výše dávky
Výše jednorázové dávky činí 25 tisíc korun a nárok na ni 
vzniká po nabytí plné svéprávnosti. Úřad práce ČR (dále 
je „ÚP ČR“) příspěvek poskytuje mladým dospělým při 
odchodu z náhradní rodinné nebo z ústavní péče, pokud 
přestanou splňovat podmínku nezaopatřenosti. To zna-
mená, že už ukončili povinnou školní docházku, nepo-
kračují v dalším studiu a není jim více než 26 let. Dávka 
náleží stejné oprávněné osobě jen jednou.

Všechny změny, které ovlivňují trvání nároku na dávku, 
její výši nebo výplatu je vždy nutné písemně ohlásit na 
příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR nejpozději do 
8 dnů.

Žádost
O nároku na dávku zaopatřovací příspěvek jednorázový 
rozhoduje příslušná krajská pobočka ÚP ČR dle záko-
na č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 

Kniha – Vladislav Kos, Papírnictví – Alena Thomasová
Zverimex – Jarmila Knoblochová, Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková

Ovoce a zelenina – David Hanus, MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou

pROdeJCi Kulturních kalendářů  města Hodkovice nad mohelkou

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 290 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz
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znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní 
příslušnost poboček se řídí místem trvalého pobytu ža-
datele.

Tiskopis žádosti je k dispozici na pobočkách ÚP ČR 
a v elektronické podobě na webových stránkách MPSV/ 
ÚP ČR: www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni- 
ochrana-deti.

K žádosti je třeba doložit: 
• Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče za-

kládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a to

- rozhodnutí soudu o svěření žadatele do pěstounské 
péče, předpěstounské péče nebo pěstounské péče 
na přechodnou dobu;

- rozhodnutí soudu o jmenování poručníka žadateli;

- rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy žada-
tele, včetně svěření žadatele do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc;

- rozhodnutí soudu o nařízení výchovného opatření 
podle § 13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
-právní ochraně dětí, kterým byl nařízen pobyt ža-
datele v ústavním zařízení;

- předběžné opatření soudu o dočasném svěření ža-
datele do péče zájemce o pěstounskou péči, zájem-
ce o poručenství nebo do péče ústavního zařízení.

• Doklad o nabytí plné svéprávnosti žadatele v pří-
padě žadatele, který nabyl plné svéprávnosti před 
dosažením zletilosti (tj. před dovršením 18. roku 
věku). Dokladem o nabytí plné svéprávnosti je:

- rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nezletilé-
mu staršímu 16 let podle § 37 občanského zákoní-
ku, nebo

- oddací list, jestliže nezletilý starší 16 let uzavřel 
manželství s povolením soudu podle § 672 odst. 2 
občanského zákoníku.

Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče zaklá-
dající nárok na zaopatřovací příspěvek a doklad o na-
bytí plné svéprávnosti se nedokládá v případě, že bylo 
toto rozhodnutí nebo doklad doloženo k žádosti o opa-
kující se zaopatřovací příspěvek podle § 50b zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Žádost lze podat osobně, zaslat poštou s vlastnoručním 
podpisem nebo elektronicky, a to e-mailem s ověřeným 
elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové 
schránky.

PĚSTOUNI A TRH PRÁCE
Úřad práce ČR neposkytuje pěstounům jen dávky, ale 
také jim nabízí, stejně jako v případě ostatních klientů, 
zprostředkování vhodného zaměstnání, poradenskou 
činnost a další služby z oblasti zaměstnanosti vedoucí 
k uplatnění na trhu práce.

Podrobnější informace k dané problematice 
lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)

E-mail: callcentrum@uradprace.cz

Webové stránky ÚP ČR: www.uradprace.cz

Projekt Efektivní služby zaměstnanosti,  
reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056.

A5 A5 1/2 A5 1/4 BAREVNÁ

Základ 300 Kč 150 Kč 100 Kč 600 Kč

3 po sobě jdoucí vydání 810 Kč 405 Kč 300 Kč 1.620 Kč

6 po sobě jdoucích vydání 1.530 Kč 765 Kč 600 Kč 3.060 Kč

11 vydání – celý rok 2.300 Kč 1.155 Kč 900 Kč 4.620 Kč

CENÍK INZERCE V KULTURNÍM KALEDNÁŘI platný od 1. 2. 2021
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V době, kdy se mladí dospělí osamostatňují a potřebují 
finanční pomoc při startu do nového života, jim stát po-
máhá prostřednictvím zaopatřovacího příspěvku opaku-
jícího se. 

ZAOPATŘOVACÍ PŘÍSPĚVEK 
OPAKUJÍCÍ SE

Zaopatřovací příspěvek opakující se je dávka, která je 
určena pro mladé dospělé odcházející z ústavních za-
řízení a mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné 
péče (pěstounská péče, poručenství apod.).

Prostřednictvím této dávky pomáhá stát pokrýt výdaje 
např. na úhradu nákladů na bydlení, na nákup oblečení, 
obuvi, osobních potřeb nebo třeba školních potřeb. 

Vznik nároku
Aby měl mladý dospělý nárok na zaopatřovací příspěvek 
opakující se, musí strávit před nabytím plné svépráv-
nosti alespoň 1 rok ve zprostředkované pěstounské péči 
– tedy u pěstounů, se kterými nemá příbuzenský nebo 
blízký vztah, nebo v nařízené ústavní výchově – např. 
v dětském domově či jiném zařízení, nebo žít alespoň 
3 roky v nezprostředkované pěstounské péči, kdy o něj 
osobně pečují například prarodiče, tety, strýcové apod. 

Dále musí být mladý dospělý nezaopatřený, bezúhonný 
a musí spolupracovat se sociálním kurátorem obce při 
vypracování, vyhodnocování a aktualizaci jeho individu-
álního plánu, jehož cílem je připravit ho co nejlépe na 
samostatný život.

Po přechodné období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 si mla-
dý dospělý při splnění podmínek daných zákonem může 
vybrat, zda bude pobírat příspěvek na úhradu potřeb dítě-
te a zároveň jeho bývalý pěstoun odměnu pěstouna nebo 
příspěvek při pěstounské péči či zda mladý dospělý bude 
pobírat zaopatřovací příspěvek opakující se.

Výše dávky
Měsíční výše dávky činí 15 tisíc korun. Jestliže mladý do-
spělý pobírá důchod, např. sirotčí nebo invalidní, může 
mu ÚP ČR přiznat zaopatřovací příspěvek opakující se 
jen tehdy, pokud bude vyšší než vyplácený důchod. Výše 
dávky pak bude činit rozdíl mezi příspěvkem a důcho-
dem.

Všechny změny, které ovlivňují trvání nároku na dávku, 
její výši nebo výplatu je vždy nutné písemně ohlásit na 
příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR nej-
později do 8 dnů.

Žádost
O nároku na dávku zaopatřovací příspěvek opakující se 
rozhoduje příslušná krajská pobočka ÚP ČR dle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní přísluš-
nost poboček se řídí místem trvalého pobytu žadatele.

Tiskopis žádosti je k dispozici na pobočkách ÚP ČR 
a v elektronické podobě na webových stránkách MPSV/
ÚP ČR: www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni- 
ochrana-deti.

K žádosti je třeba doložit: 
• Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče za-

kládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a to

- rozhodnutí soudu o svěření žadatele do pěstounské 
péče, předpěstounské péče nebo pěstounské péče na 
přechodnou dobu;

- rozhodnutí soudu o jmenování poručníka žadateli;

- rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy žadatele, 
včetně svěření žadatele do zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc;

- rozhodnutí soudu o nařízení výchovného opatření 
podle § 13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-práv-
ní ochraně dětí, kterým byl nařízen pobyt žadatele 
v ústavním zařízení;

ZAOPATŘOVACÍ 
PŘÍSPĚVEK  
OPAKUJÍCÍ SE

- předběžné opatření soudu o dočasném svěření ža-
datele do péče zájemce o pěstounskou péči, zájemce 
o poručenství nebo do péče ústavního zařízení.

• Doklad o nezaopatřenosti žadatele:

Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia 
v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím 
nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení 
o neschopnosti soustavně se připravovat na budou-
cí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro 
nemoc nebo úraz.

• V případě žadatele, který požívá důchod z důcho-
dového pojištění, rozhodnutí o přiznání důchodu 
a potvrzení o jeho výši (rozhodnutí o invalidním nebo 
pozůstalostním důchodu).

• Potvrzení o vypracování individuálního plánu mla-
dého dospělého podle § 50d zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vydané obec-
ním úřadem obce s rozšířenou působností, do kte-
rého je zařazen sociální kurátor, jenž s žadatelem 
tento individuální plán vypracoval. V potvrzení je 
třeba uvést:

- označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

- jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého 
pobytu žadatele,

- datum vypracování individuálního plánu mladého 
dospělého,

- jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis 
sociálního kurátora, dále

- individuální plán mladého dospělého obsahuje alespoň:

a) stanovení rozsahu spolupráce mladého dospělé-
ho a sociálního kurátora,

b) vymezení způsobu přípravy na budoucí povolání 
a samostatné hospodaření,

c) vymezení způsobu pomoci při hledání bydlení 
a zaměstnání,

d) přípravu na partnerský a rodinný život.

• Doklad o nabytí plné svéprávnosti žadatele v pří-
padě žadatele, který nabyl plné svéprávnosti před 
dosažením zletilosti (tj. před dovršením 18. roku 
věku). Dokladem o nabytí plné svéprávnosti je:

- rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nezleti-
lému staršímu 16 let podle § 37 občanského záko-
níku, nebo

- oddací list, jestliže nezletilý starší 16 let uzavřel 
manželství s povolením soudu podle § 672 odst. 2 
občanského zákoníku.

• Doklad o bezúhonnosti v případě žadatele, který 
není státním občanem České republiky. Dokla-
dem o bezúhonnosti cizince je:

- doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů vydaný 
státem, jehož je žadatel občanem nebo státem, na 
jehož území žadatel v posledních 3 letech nepřetr-
žitě pobýval po dobu delší než 3 měsíce,

- výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky 
s přílohou obsahující informace, které jsou za-
psané v evidenci trestů členského státu Evropské 
unie, jehož je žadatel občanem nebo na jehož 
území žadatel v posledních 3 letech nepřetržitě 
pobýval po dobu delší než 3 měsíce, nebo

- čestné prohlášení učiněné žadatelem před pří-
slušným správním nebo soudním orgánem státu, 
jehož je žadatel občanem nebo na jehož území 
žadatel v posledních 3 letech nepřetržitě pobýval 
po dobu delší než 3 měsíce, jestliže tento stát ne-
vydává doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů. 
Předložený doklad o bezúhonnosti cizince nesmí 
být ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce.

Žádost lze podat osobně, zaslat poštou s vlastnoruč-
ním podpisem nebo elektronicky, a to e-mailem s ově-
řeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím 
datové schránky.

PĚSTOUNI A TRH PRÁCE
Úřad práce ČR neposkytuje pěstounům jen dávky, ale 
také jim nabízí, stejně jako v případě ostatních klientů, 
zprostředkování vhodného zaměstnání, poradenskou 
činnost a další služby z oblasti zaměstnanosti vedoucí 
k uplatnění na trhu práce.

Podrobnější informace k dané problematice 
lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)

E-mail: callcentrum@uradprace.cz

Webové stránky ÚP ČR: www.uradprace.cz

Projekt Efektivní služby zaměstnanosti,  
reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056.
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NAŠE SLUŽBY
ZDARMA TRŽNÍ ODHAD NEMOVITOSTI 
ODHAD NEMOVITOSTI  PRO DĚDICKÉ Ř ÍZENÍ
zprost ředkování  ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU
zprost ředkování  GEOMETRICKÉHO PLÁNU
PRODEJ NEMOVITOSTÍ  A POZEMKŮ
PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
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MARTIN VANER  
REALITNÍ MAKLÉŘ
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Vážení přátelé Hodkovic, vítejte na prahu nového roku – roku, který je pro náš Spolek rodáků 
a přátel Hodkovic velice významný. Právě před 60 roky byl totiž založen náš přímý předchůdce 
„Aktiv památkové péče a ochrany přírody“.

střípky z historie hodkovického spolku vojenských veteránů

Již tehdy byla hlavním cílem ochrana 
hodkovických památek pro další generace. 
Tak jako jsou různé druhy památek, tak jsou 
i různé způsoby jejich ochrany. To vše by 
ale bylo jen obtížně proveditelné bez dvou 
důležitých skupin – oficiálních zástupců 
města Hodkovice nad Mohelkou a Vás všech 
– obyvatel i návštěvníků, zkrátka rodáků 
a přátel Hodkovic.

V první řadě děkujeme za poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou. 
V roce 2021 byl Spolek rodáků a přátel 
Hodkovic podpořen částkou 30.000 Kč, za 
kterou jsme zakoupili skener Epson, přenosný 
disk Samsung a kvalitní fotomateriál. Díky 
těmto věcem nyní můžeme digitalizovat 
fotografie, listiny, noviny a další „papírové“ 
materiály, které podléhají zubu času. Oproti 
dosud používanému černobílému kopírování 
má skener velkou výhodu v zachování všech 
detailů. Navíc na počítači lze (do určité míry) 
zvětšit a zvýraznit některé malé detaily, které 
mohou být zajímavé.

Dále děkujeme všem, kteří nám přispíváte 
svými informacemi a materiály o historii 
Hodkovic. A zde je na místě prosba – pokud 
jste třeba při úklidu něco hodkovického nalezli 
a chystáte se to vyhodit, můžete nám jakékoliv 
materiály darovat. I zdánlivě zbytečné věci 
mohou být střípkem vedoucím k sestavení 
zajímavého příběhu o naší historii. Jestliže 
vlastníte nějaké dokumenty týkající se historie 
našeho městečka a chcete si je ponechat, 
můžete je nechat oskenovat a tím je uchovat 
pro následující generace + zároveň přispět 
k našim průzkumům. Rádi vše uchováme 
a při výstavách i v publikacích uvedeme 

Vaše jméno jako dárce (samozřejmě, pokud 
si naopak budete přát zůstat v anonymitě, 
budeme ji respektovat).

Následující vyprávění je příkladem toho, 
jak nám může pomoci, když se sejde více 
informací a předmětů dohromady.

V roce 2015 jsme pořádali výstavu 
o historii hodkovického střeleckého spolku 
– ostrostřelců. Při té příležitosti jsme na 
půdě radnice objevili stuhy zdejšího spolku 
vojenských veteránů a paní starostka k nim 
přidala pravý poklad – prapor stejného 
spolku. Na něm bylo zvláštní to, že hlavní 
nápis byl zjevně pečlivě vypáraný a dovnitř 
vavřínového věnce byl všitý kus látky, který 
měl zakrýt další nápis. Tyto prapodivné úpravy 
nejdůležitějšího spolkového symbolu slibovaly 
zajímavý příběh. V městských kronikách je 
o spolku veteránů jen pár zmínek a bohužel to 
není dost na plnou rekonstrukci jeho historie, 
alespoň něco se však dá odvodit.

O rok později napsal náš kolega, František 
Nejedlo, článek o staré hodkovické medaili, 
která byla vytvořena u příležitosti 50 let trvání 
spolku vojenských veteránů, a kterou nalezl 
pan Škoda. Vloni učinil podobný objev pan 
Vítězslav Šindelář, který nám daroval drobný 
plíšek s nápisem o oslavě svěcení vlajky v roce 
1926. Pravděpodobně to byl původně odznak, 
jehož jehlice se ulomila a možná právě takto 
se ztratil. Naproti tomu mnohem honosnější 
medaile s podobiznou císaře Franze Josefa I. je 
vybavena očkem, kterým byla jistě protažena 
stuha v národních barvách rakouské 
monarchie. Oba artefakty jasně ukazují, za 
jakých okolností vznikly a jakým směrem se 
ubírala existence spolku.
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Spolek vojenských veteránů měl být 
založen v roce 1864, ale v kronice je zpráva až 
v roce 1867: „Na začátku roku se ustavuje spolek 
vojenských vysloužilců, který si uložil pěstovat 
kromě vlastenectví družnost a  podporovat své 
členy.“ Na přelomu šedesátých a sedmdesátých 
let 19. století byly po celém území českých 
zemí zakládány tyto spolky, protože ještě 
stále odcházela většina vysloužilých řadových 
vojáků z armády až ve vysokém věku, či 
dokonce jako váleční invalidé, a jen těžko 
hledali obživu. Ve většině spolků tvořili 
členskou základnu řemeslníci a drobní 
obchodníci, kvůli finanční podpoře existovalo 
čestné členství pro bohatší měšťany a nejvyšší 
protektor pocházel z řad šlechty. Hlavním 
posláním tedy byla podpora členů spolku, 
jejich vdov a sirotků, poslední službou pak byl 
přispěvek na pohřeb a doprovod zesnulého 
veterána na hřbitov. Veřejná činnost spolků 
sestávala z každoročních shromáždění 
a místních kulturních aktivit (bály, koncerty, 
výlety a návštěvy okolních spolků). Dále se 
jejich členové účastnili místních slavností, 
kterým svými uniformami a spořádaným 
nástupem dodávali důstojnosti – například 
vzdávali hold císaři Františku Josefovi I. při 
jeho návštěvách na hodkovickém nádraží.

V roce 1886 byl v Praze založen Ústřední 
sbor spolků vojenských vysloužilců 
v království Českém a v Hodkovicích se konala 
velká slavnost. Mimochodem, tento letopočet 
se dochoval vyšitý na praporu. „22. srpna 
t.r. světil svůj prapor zdejší spolek vojenských 
veteránů, jehož protektorem je jeho Jasnost princ 
Alain Rohan, a který má v současné době 165 členů. 
Při této příležitosti bylo město bohatě vyzdobeno. 
Spolek uspořádal velké čepobití s  pochodňovým 
průvodem, načež ráno svátečního dne oznámily 
rozbřesk rány z  hmoždířů. Při slavnosti svěcení 
praporu navštívili naše město: jako zástupce jeho 
Jasnosti knížete Alaina Rohana pan stavební 
ředitel Franz Nardren ze Sychrova. Její Jasnost 
paní Johanna Rohanová, kmotra spolkového 

praporu, se dala zastoupit manželkou uvedeného 
ředitele staveb. Dále navštívily naše město spolky 
veteránů ze sousedních míst: z  Českého Dubu, 
Dlouhého Mostu, Jeřmanic, Rádla, Rychnova, 
Jablonce nad Nisou, Mšena nad Nisou, Rochlic, 
Vesce, Pavlovic, Vratislavic, Harcova, Stráže nad 
Nisou, Kokonína a  četné jiné korporace, takže 
naše město poctilo přibližně 700-800 hostí včetně 
12 kapel. Kromě toho se na slavnosti podílely 
všechny zdejší spolky a  korporace s  městským 
zastupitelstvem v čele a bylo pozváno 32 dívek – 
průvodkyň praporu. Pan starosta Johann Kirchhof 
oslovil všechny přítomné upřímným pozdravem, 
načež pan ředitel školy Josef Michler pronesl 
slavnostní řeč. Polní mše i svěcení praporu se ujal 
pan děkan P. František Ptáčník a  tento církevní 
obřad byl vykonán s největší slávou na náměstí. 
Na závěr defilovaly před shromážděnou honorací 
všechny spolky a  korporace. Slavnostní tabule 
čítající cca 50 osob se účastnil také náš německý 
poslanec říšského sněmu pan profesor Josef 
Bendel. Odpoledne toho dne se přítomní veselili na 
střelecké louce, kde bylo postaráno o občerstvení 
a všechny možné radovánky. Závěr slavnosti tvořil 
večírek v  tělocvičně. Spolek vykazuje čistý výnos 
toho slavnostního dne kolem 500 zlatých a stojí 
za zmínku, že se slavnost konala za překrásného 
letního dne.“

O pět let později se konala další slavnost. 
„14. července 1891 byl za početné účasti okolních 
spolků vojenských vysloužilců vysvěcen na zdejším 
hřbitově památník rakouských a pruských vojínů 
padlých v roce 1866, který byl renovován zdejším 
spolkem veteránů. K  povznášející slavnosti se 
dostavil také protektor spolku jeho Jasnost kníže 
Alain Rohan ze Sychrova. Renovace stála 737 
zlatých a  54 krejcarů, které byly skoro zcela 
poskytnuty dobrovolnými dárci.“

Ve stejném duchu asi byla připravena 
slavnost k 50. výročí spolku v roce 1914. 
„Neděle 28. června. Spolek veteránů slavil 50 let 
svého trvání, město bylo vyzdobeno prapory 
a  dostavilo se mnoho cizích spolků. Odpoledne 
ukončila oslavy náhle hrozná zpráva o zavraždění 



30 Kulturní kalendář

následníka trůnu Františka Ferdinanda a  jeho 
manželky. Srbský fanatik je zastřelil v sarajevských 
ulicích. Koncert byl okamžitě přerušen a každého 
jednotlivce se zmocnilo neblahé tušení. Každý 
totiž cítil, že by tento atentát mohl vést k nesmírně 
závažným událostem.“

Po vyhlášení Československa bylo 
zakázáno veřejné nošení rakousko-uherských 
vojenských odznaků a uniforem, i uctívání 
bývalé monarchie a císařské rodiny. Vojenské 
spolky se musely přeměnit na podpůrné, jinak 
byly rozpuštěny. Asi poslední zmínka o spolku 
v kronice je velice stručná a naznačuje 
konec starých časů. „Neděle 4. července 1926. 
Spolek vojenských vysloužilců (dříve spolek 
veteránů) slavil dnes za příznivého počasí své 
62. výročí jednoduchým důstojným způsobem 
se svěcením praporu.“ Situaci dokresluje 
i jednoduchý odznak pro účastníky, který je 
ozdoben hodkovickým medvědem – jediným 
symbolem, který bývalí veteráni ještě směli 
(a chtěli) s hrdostí veřejně nosit.

Otázkou je, proč byl prapor svěcen při 
takto nerovném výročí. Možná se tou dobou 
stabilizovala situace a původní spolky mohly 
začít trochu více fungovat. Možná tak dlouho 
trvalo pořízení „nového“ praporu kvůli velké 
bídě a všeobecnému nedostatku. Prapor totiž 
musel být upraven, o čemž se podrobnosti 
dozvídáme až v roce 2018, kdy byl, díky 
městu Hodkovice nad Mohelkou, odborně 
restaurován paní Zuzanou Červenkovou. 
Namísto strany zdobené rakousko-uherskou 
orlicí tehdy vznikla nová strana s městským 
znakem – je to zřejmé i podle použitých 
materiálů, zatímco tato novější strana je 
z bavlny, druhá (starší) strana je z luxusnějšího 
hedvábí. Na starší straně byl odstraněn nápis 
Mil. Veteranen Verein Liebenau (Spolek 
vojenských veteránů Hodkovice) a heslo Mit 
Vereinten Kräften (Spojenými silami) bylo 
alespoň zakryto. Stejně tak byly odpárány 
černé trojúhelníky po obvodu, které tvořily 
rakousko-uherskou trikoloru.

V letech 2017 a 2019 byly paní Červenkovou 
restaurovány také stuhy k praporu. První 
z roku 1886 nese jméno a znaky princezny 
Johanny Rohanové. Zajímavé je, že stuhy prý 
byly šity strojově, což nám poněkud zničilo 
představu, kterak její Jasnost za dlouhých 
večerů vyšívá svou poctu pro vojenské 
veterány. Druhá červenobílá stuha nese jméno 
Margarethe Rohan Schönburg a nevíme kdy 
vznikla, nebo zda skutečně patří k praporu 
vojenských veteránů. Jisté je, že vznikla až 
po svatbě Margarety Schönburg Hartenstein 
a JUDr. Alaina Rohana, která se konala 
29. září 1921 (v Československé republice bylo 
zakázáno používání šlechtických titulů). Třetí 
a čtvrtá stuha mají vyšitý letopočet 1926 
a nápisy je jednoznačně přiřazují ke spolku 
vojenských vysloužilců. Fialovou věnovala 
Ida Hertel a modrobílou Gabrielle Hüttmann 
(možná manželky místních členů spolku?).

A to je prozatím vše, co známe o historii 
jednoho významného hodkovického spolku. 
Asi je to příliš starý příběh na to, aby se ještě 
něco dalšího podařilo objevit, ale naděje nám 
zůstává.

Vážení přátelé Hodkovic, velmi Vám 
děkujeme za přízeň, kterou jste nám v loňském 
roce věnovali a těšíme se na snad již příznivější 
nový rok.

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

http://pratele–hodkovic.cz, 
rodaci@pratele-hodkovic.cz
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Porovnání artefaktů hodkovického spolku vojenských veteránů z roku 1926
(zobrazený poměr velikostí není skutečný).

Porovnání artefaktů hodkovického spolku vojenských veteránů z roku 1886 a 1914
(zobrazený poměr velikostí není skutečný).

Zdroje fotografií:
https://www.hodkovicenm.cz/cs/mesto/historie-mesta/prapor-vojenskych-veteranu-hodkovice-nad-mohelkou.html
https://www.hodkovicenm.cz/cs/mesto/historie-mesta/stuhy-k-praporu-vojenskych-veteranu.html
https://www.hodkovicenm.cz/cs/mesto/historie-mesta/stara-hodkovicka-medaile.html
https://www.hodkovicenm.cz/cs/mesto/historie-mesta/stuhy-k-praporu-modrobila-a-fialova.html



32 Kulturní kalendář

V  prosinci měly děti v  mateřské školce také 
na pilno. Připravovaly vánoční přáníčka, 
písničky na besídku a  zdobily také vánoční 
stromečky v  každém oddělení. Nezapomněli 
jsme jít pozdravit babičky a dědečky v domově 
s  pečovatelskou službou. Dokonce jsme se 
dočkali i nadílky od Mikuláše, čerta a anděla. 
Už nyní se s dětmi těšíme na nový rok 2022 
a na všechna dobrodružství, která nás čekají.

Krásný nový rok všem přeje kolektiv mateřské 
školky Hodkovice nad Mohelkou.

pozdrav z mŠ
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Mateřství a sebevědomí. Jak to spolu
souvisí? Obrovsky! Velmi zásadně se
promítá třeba do toho, ... 

Restart pro  mámy - volné pokračování 

SEBEVĚDOMÍ x SEBEHODNOTA x HRANICE ... to je oč tu běží! 

KDY: 
úterý 18. 1. / 17 - 18:30

KDE:  
RK Motýlek, Hodkovice

S KÝM: 
S Evou Obstovou
(více o lektorce na

www.evaobstova.cz)

 

Přijď si pro vzpruhu, inspiraci i spoustu praktických tipů, jak zvládat
nejrůznější zapeklité situace, které nám mateřství a rodičovství přináší.  

jak zvládám emoční scény svých
dětí (na veřejnosti i doma),
jestli si dovoluji najít prostor pro
sebe a dobití vlastních baterek,
jak se mnou komunikují druzí,
jak je pro mě důležité, co si o mě a
mém přístupu k dětem myslí druzí, 
jak náročné je pro mě rozhodování
v rodičovských tématech,
do jaké míry nechám druhé, aby mi
kecali do mého života a života mé
rodiny,
jestli negativní pocity a nálady
druhých mají vliv i na mě a moji
náladu,
jak moc se přizpůsobuji druhým. 
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