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Hodkovické kino 19. 2. 2022 v 17:00 
Hodkovické amatérské divadlo H.A.D. uvede v Hodkovicích 
znovu svou autorskou hru. Tentokrát ovšem poprvé ve 
vnitřních prostorech a to konkrétně v hodkovickém kině. 

Vstupné je dobrovolné. 

Tak neváhejte a přijďte zhlédnout příběh mladé lásky a staré 
ješitnosti. Těšíme se na vás! 

 
Na motivy podještědské pověsti hrají, zpívají a tančí: 
Světlana Brázdová, Nikola Domácí, Petr Kamenský,Vladislav Kos, Anežka 
Nejedlová, Martin Vele, Filip Zielinski 
 

Autorka scénáře: 
Darina Martinovská 
 

Režie: 
Nikola Domácí 
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Úvodní slovo redakční rady

Vážení čtenáři,
v únorovém vydání Kulturního kalendáře si přečtete zajímavý článek ke 140. výročí otevření 
nové německé školky. Připravena je pro Vás pozvánka do kina a také do městské knihovny, kde 
je nově k dispozici „Dětský klub“ pro malé i velké.

S přáním zdravého měsíce února

Za kolektiv redakční rady Naďa Burianová

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

Rudolf Šikola

Dana Rosková

Bronislav Kopecký

Dana Erbanová

Helena Urbanská 

Jubilanti v únoru 2022
Jindra Resl

Marie Váňová

Naděžda Machová

Věroslav Bernard

V pátek 11. února 2022 

navštíví Hodkovice nad Mohelkou

hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 

Návštěva hejtmana

Na závěr jeho návštěvy proběhne setkání s občany,  
čas a místo setkání bude upřesněno.
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Vážení spoluobčané, milí hodkováci,
začátkem každého roku probíhá na zastupitelstvu města hodnocení roku předchozího 
a  zároveň schvalování akčního plánu na nové období. Právě dnes, tedy ve středu 
26.01.2022 se těmito materiály budeme zabývat. Jsou k dispozici všem zájemcům o dění 
ve městě na webu města, dovolím si proto pouze malé shrnutí.

Akce na rok 2022

Dne 9. července 1882 byla slavnostně otevřena mateřská škola zřízená německým Schulvereinem 
v domě č.p. 385 patřícím městu a stojícím vedle školy, který byl k tomu účelu důkladně přestavěn. 
Náklady byly kryty zčásti Schulvereinem, zčásti výtěžkem sbírky. Slavnostního otevření 
se účastnily všechny hodkovické spolky a četní hosté ze sousedství. Schulverein zastupoval 
liberecký starosta JUDr. Johann Elger, předseda tamější místní skupiny Schulvereinu. Tato 
zahajovací slavnost je mezníkem v historii města Hodkovic, jehož německý charakter byl nyní 
důrazně vyjádřen.

Dnes už nic neukazuje na to, že vedle tehdejší školy stála tato stavba. Na jejím místě najdeme 
garáž a dům.

Přes všechny těžkosti a komplikace, které nám rok 2021 přinesl, se podařilo zrealizovat velkou 
většinu naplánovaných investičních akcí. Do oprav a investic v loňském roce putovalo 20,3 mil. 
Kč, na dotacích se podařilo získat 7 mil. Kč. Především se ale podařilo získat stavební povolení na 
dlouho očekávanou investice v Jílovém, tedy výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. Je to 
pro nás v roce 2022 jednoznačná rozpočtová priorita. Na přelomu I. a II. čtvrtletí bude vypsána 
dotační výzva na Státním fondu životního prostředí, bude možné žádat o 70 % způsobilých 
výdajů. Vzhledem k absolutní míře připravenosti doufám, že budeme mezi úspěšnými žadateli. 
Do doby rozhodnutí budeme velmi pečlivě zvažovat zahájení ostatních připravených investic, 
aby nedošlo k ohrožení finanční stability města. Zahájení prací výstavby kanalizace a ČOV 
Jílové očekáváme v březnu letošního roku, dokončení vč. opravy povrchu krajské komunikace 
je plánováno na listopad 2022. Nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby podala společnost 
VHS Teplice s.r.o., za částku 26,8 mil. bez DPH. Ve vyjádřeném finančním objemu sami vidíte, 
že tato jediná akce převyšuje investiční výdaje v roce 2021. K tomu se ale nevzdáváme ani 
dalších investic, především oprav místních komunikací, konkrétně celkových rekonstrukcí ulice 
J. A. Komenského a ulice Lesní. Je toho skutečně připraveno mnoho, v průběhu roku budeme 
společně se zastupiteli posouvat jednotlivé projekty dle aktuální finanční situace a podmínek. 

Přeji nám všem klidný rok 2022 a věřím že nám umožní zrealizovat, nejen akce investiční, 
ale i ty, při kterých máme příležitost se potkat a vzájemně sdílet drobné radosti.

S úctou Markéta Khauerová – starostka města
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Informace z rady a zastupitelstva města

Informace z 24. jednání rady města 31. 12. 2021
 –  Rada města schválila rozpočtové opatření č. 9/2021. Příjmy v rozpočtové změně jsou 294 502,00 
Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 294 502,00 Kč a změna fi nancování v rozpočtové změně je 
0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 65 616 893,32 Kč, výdaje po rozpočtové změně 
budou 80 748 893,32 Kč a fi nancování po rozpočtové změně bude 15 132 000,00 Kč. Tabulka 
s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů. Rada města předává na vědomí do ZM.

Informace z 1. jednání rady města 5. 1. 2022
 –  Rada města vzala na vědomí Výroční zprávy města za rok 2021 s přehledem o počtu podaných 
stížností, podnětů a petic a informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor-
macím. Výroční zprávy města budou zveřejněny.

 – Rada města schválila změnu ceny kalendáře z ceny 190,- Kč na 90,- Kč s účinností od 10.1.2022.

Informace z 2. jednání rady města 19. 1. 2021
 –  Rada města schválila Dodatek č. 2 k Zásadám pro čerpání prostředků ze sociálního fondu Měst-
ského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou ve znění podle návrhu předloženém tajemníkem MěÚ 
s platností a účinností od 1. února 2022.

 –  Rada města schválila návrh Smlouvy o centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie 
a zemního plynu mezi Libereckým krajem a městem Hodkovice nad Mohelkou. 

 –  Rada města projednala žádost o převod pozemku p. č. 1477 (zastavěná plocha a nádvoří) o vý-
měře 20 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou do osobního vlastnictví. Žádost podala p. G. K., 
Hodkovice nad Mohelkou. Rada města s prodejem pozemku souhlasí a pověřuje tajemníka MěÚ 
vyvěšením adresného záměru prodeje na úřední desce a předává věc k rozhodnutí do zastupi-
telstva města.

 –  Rada města schválila cenu za prodej palivového dřeva. Cena je stanovena na 620,- Kč + DPH za 
1 m3 palivového dřeva od 1. 2. 2022.

 –  Rada města neschválila žádost o výjimku o zaplacení poplatku ze psa podanou p. P. L., Hodko-
vice nad Mohelkou.

 –  Rada města schválila příspěvek do fondu oprav domu č. p 213 v Hodkovicích nad Mohelkou, 
nám. T. G. Masaryka za rok 2021 ve výši 10255,- Kč. Žádost podala paní M. D. za Sdružení vlast-
níků tohoto domu, v němž vlastní město Hodkovice nad Mohelkou v nebytové prostory.

 –  Rada města schválila kompenzaci za spotřebovanou energii při rekonstrukcích střech, zateplení 
a realizace plynové kotelny a rozvodů v KD ve výši 16.786,- Kč. Vzájemně odsouhlasená výše 
kompenzace bude vyplacena na spol. KáDéčko Bar & Grill, Sokolská 412, 463 42 Hodkovice nad 
Mohelkou, IČ 05634466.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Milí senioři, pokud vás bude kdokoliv žádat po telefonu o předání peněz či o  jejich bankovní 
převod, hovor okamžitě ukončete! 

Podvodníci, kteří v současné době nahradili takzvané šmejdy, se v telefonních hovorech nestydatě 
vydávají za zástupce vašich dětí nebo vnuků, které se údajně dostali do nesnází, z nichž se mohou 
rychle vyplatit. Za vymyšlenou záchranu vašich potomků po vás budou chtít i statisíce korun. Žádné 
peníze jim nedávejte a ani neposílejte!

Bez ohledu na to, co vám říkají, po skončení takového podezřelého telefonátu ihned kontaktujte 
svou rodinu a informace si u ní ověřte. Nestaňte se obětí podvodu!  Pokud se nikomu z příbuz-
ných nedovoláte, obraťte se s důvěrou na naši bezpečnou linku 158, jsme tu pro vás!

Kateřina Procházková, DiS.

tel.: 725 418 310
budova radnice – nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

úřední hodiny:

 pondělí: 7.30 – 11, 12 – 16

 úterý: 8 – 13

 středa: 7.30 – 11, 12 – 16

 čtvrtek: 8 – 11

 pátek: 8 – 12

Sociální pracovník města Hodkovice nad Mohelkou

Sociální poradenství, pomoc při řešení 
nepříznivé sociální situace klientů z různých cílových skupin.

DEJTE SI POZOR NA PODVODNÉ TELEFONÁTY !
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Novinky v knihovně
Tajemství

Radka Třeštíková
Anotace: Všichni občas potřebujeme někoho, kdo 
nás zachrání. Napínavé vyprávění o lidech v ho-
rách a horách mezi nimi, které už nejde obejít, 
ale dá se z nich spadnout a dá se v nich ztra-
tit. Stejně jako v té šílené spoustě tajemství, co 
si v sobě pečlivě střeží dospělí i děti. Budete se 
modlit, aby vám aspoň někdo z nich něco pro-
zradil a aby si řekl o pomoc hlasitěji než úplným 
tichem. Všichni občas potřebujeme někoho, kdo 
nás zachrání. Nejprodávanější česká spisovatel-
ka současnosti Radka Třeštíková vystavěla ve 
své sedmé knize příběh plný napětí, bolestných 
otázek a charakterově dokonale vykreslených po-
stav. Parta kamarádů a jejich dospívajících dětí 
řeší v odlehlé chatě staré konflikty, nové vztahy 
a neodpuštěné křivdy. Autorka vás ve svém zatím 
nejrozsáhlejším románu vezme na dlouhou ces-
tu za tím největším tajemstvím.

Hra o trůny. Píseň ledu a ohně, kniha první
George R.R. Martin

Anotace: Zima se blíží. Dnes již klasická slova, 
která nejlépe vystihují epickou ságu George R. R. 
Martina Píseň ledu a ohně. Království Západoze-
mí zažívají dlouhé léto, po němž musí následovat 
krutá zima. Ale ještě před ní a předtím, než se 
vrátí Jiní, se rozehrává hra o trůny, kterých je da-
leko méně než uchazečů. Snad jediný, kdo o Že-
lezný trůn nestojí, je lord Eddard Stark, strážce 
severu. Proto se právě on musí stát hybatelem 
událostí, které všechno změní. Epické vyprávění 
s desítkami postav se díky seriálu HBO stalo nej-
úspěšnější fantasy ságou od dob Pána prstenů. 
Na celém světě má miliony nadšených fanouš-
ků, kteří netrpělivě čekají na každé pokračová-
ní. Hra o trůny vychází česky v novém překladu 
a úpravě.
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   Město Hodkovice nad Mohelkou 
   nám. T.              T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice n. M. 

 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Tajemník Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce: 
 

M z d o v á   ú č e t n í  
města Hodkovice nad Mohelkou 

Místo výkonu práce:  Hodkovice nad Mohelkou  
 

Popis pracovní pozice: 
Komplexní zpracování mzdové agendy, vedení evidence majetku, internetové bankovnictví 
 

Platové zařazení:  
9. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců  
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Stupeň dle uznatelné praxe.  
 

Po zapracování: osobní příplatek  
 

Předpokládaný termín nástupu: nástup od 1. 5. 2022  
 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
 

Předpoklady: 
 

- minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru ukončené maturitní zkouškou  
- úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně  
i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla 18 let věku, je 
způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady 
pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady 
stanovené zákonem). 
 

Další požadavky: 
-  dobrá počítačová gramotnost 
-  znalost mzdových předpisů  
- orientace v zákonu č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonu č. 312/20002 Sb. o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
-  systematičnost 
-  schopnost týmové práce 
-  samostatnost při řešení problémů 
-  zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce 
-  chuť dále se vzdělávat 
 

Výhodou: 
- znalost mzdové problematiky obcí 
- orientace v daňové problematice 
- znalost práce na PC (program FLUX-PAM) 
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Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat: 
a) jméno, příjmení a titul uchazeče 
b) datum a místo narození uchazeče 
c) státní příslušnost uchazeče 
d) místo trvalého pobytu uchazeče 
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana 
f) datum a podpis uchazeče 
g) kontaktní telefon, případně e-mail 
 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: 
a) životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech, případné další kvalifikační a odborné předpoklady 
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový 
doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením 

c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
d) prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona  

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby 
výběrového řízení 

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 15. 02. 2022 do 13.00 hodin 
 

Místo a způsob podávání přihlášek:  
osobně v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou 
v pracovní době podatelny (adresa uvedena níže) nebo poštou;  
obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení účetní – neotvírat“, 
zpáteční adresou odesílatele a doručena ve výše uvedené lhůtě. 
  

Adresa pro podávání přihlášek: 
Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice  
nad Mohelkou  
 

Kontaktní osoba pro podrobnější informace: 
Ing. Markéta Khauerová, starostka města (tel. 485 145 353, mobil 724 180 084)  
nebo Ing. Tomáš Koptík, tajemník MěÚ (tel. 485 145 353, mobil 603 180 979) 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost zrušení výběrového řízení v kterékoliv jeho fázi a možnost 
odmítnutí všech přihlášených zájemců. 
 
Hodkovice n. M.  17.1.2022 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Tomáš Koptík 
                                                                                                     tajemník MěÚ 

 

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat: 
a) jméno, příjmení a titul uchazeče 
b) datum a místo narození uchazeče 
c) státní příslušnost uchazeče 
d) místo trvalého pobytu uchazeče 
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana 
f) datum a podpis uchazeče 
g) kontaktní telefon, případně e-mail 
 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: 
a) životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech, případné další kvalifikační a odborné předpoklady 
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový 
doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením 

c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
d) prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona  

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby 
výběrového řízení 

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 15. 02. 2022 do 13.00 hodin 
 

Místo a způsob podávání přihlášek:  
osobně v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou 
v pracovní době podatelny (adresa uvedena níže) nebo poštou;  
obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení účetní – neotvírat“, 
zpáteční adresou odesílatele a doručena ve výše uvedené lhůtě. 
  

Adresa pro podávání přihlášek: 
Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice  
nad Mohelkou  
 

Kontaktní osoba pro podrobnější informace: 
Ing. Markéta Khauerová, starostka města (tel. 485 145 353, mobil 724 180 084)  
nebo Ing. Tomáš Koptík, tajemník MěÚ (tel. 485 145 353, mobil 603 180 979) 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost zrušení výběrového řízení v kterékoliv jeho fázi a možnost 
odmítnutí všech přihlášených zájemců. 
 
Hodkovice n. M.  17.1.2022 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Tomáš Koptík 
                                                                                                     tajemník MěÚ 

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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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Zamrzlé vodní plochy jsou nedílnou součástí 
zimní přírody. Kdo z nás by si rád na čerstvém 
vzduchu nezabruslil, nezahrál hokej nebo se 
jen tak neprošel po „vodní hladině“. Ovšem 
všechny tyto radovánky jsou velmi závislé 
na počasí. Vzhledem k  výkyvům teplot 
může dojít k  prolomení ledu s  následným 
tonutím. Na co všechno bychom tedy měli 
myslet, než vstoupíme na přírodní ledovou 
plochu?

Pokud jdete na led:

 y informujte někoho z blízkých o tom, kam jdete

 y než vstoupíte na jakoukoliv zamrzlou hladinu, přesvědčte se, že je led dostatečně silný, 
síla ledu pro bezpečnou chůzi jedné osoby (80 kg) je 10 cm kompaktního ledu

 y pokud se začne ozývat praskání ledu, ihned se vraťte na břeh

 y lehnutím na led rozložíte svoji váhu na větší plochu, snížíte tak zatížení ledu

 y když už se propadnete, roztáhněte ze široka ruce na okraj ledu, snažte se co nejrychleji 
pomocí kopání nohou ve vodě na led nasunout a odplazit se na břeh

Pokud jste svědkem nehody na ledu:

 y vidíte-li někoho probořeného ve vodě, zvažte své možnosti a schopnosti, abyste se ne-
stali také zachraňovaným

 y nepřibližujte se k němu ve stoje, je třeba rozložit váhu a vzít si nějakou pomůcku pro 
prodloužení dosahu (například větev nebo lano)

 y pokuste se zajistit zachráněnému suché oblečení a teplo, komunikujte s ním

 y nemůžete-li pomoci sami, zavolejte na tísňovou linku 112 případně 150

Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará

HZS Libereckého kraje

Bezpečný pohyb na ledu
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Malí šikulové

Čarodějnický
den

1. A se představuje

OKÉNKO ZE ŽIVOTA ŠKOLY
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Markétina dopravní výchova

Dopis pro Ježíška

Čertí škola
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Preventivní program Kamaráda mít a kamarádem být

Téma: hurá do divadla
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TADY HLÍDÁME MY
Rodinná komedie, Česko, 96 minut

Lesní inženýr Ivan (Lukáš Vaculík) 
se zamiloval do vědkyně Julie (Jitka 
Ježková). Po svatbě si pořídili penzion 
v samotném srdci malebné Šumavy, 
kam se nastěhovali s Juliinou šest-
náctiletou dcerou Kačkou (Veronika 
Divišová) a jejím psem, jezevčíkem 
Hugem. Ivan s Julií se však snaží především o potomka a provoz penzionu zanedbávají. Proto 
není divu, že zástupy hostů se do jejich penzionu nehrnou. Naštěstí její dcera Kačka, která měla 
jako malá ADHD a od té doby naslouchá svému Hugovi, se svým čtyřnohým kamarádem vymy-
slí, že budou provozovat "Penzion pro psy… a jejich páníčky". Nápad se všem zamlouvá a krátce 
na to do penzionu přijíždí kohorta pejskařů (Roman Skamene, Martin Maxa, Vendula Křížová 
a další)…. (ČSFD.CZ)

Uvedeme v našem kině v pátek 11. února v 17.30

JEDINĚ TEREZA
Česká romantická komedie, 102 mi-
nut

Tomáš (Igor Orozovič) s Terezou (Ve-
ronika Khek Kubařová) prožívali lás-
ku jako z učebnice. Po vysoké spolu 
zůstali v Praze, meteorolog Tomáš 
získal skvělou práci televizního mo-
derátora počasí, a Tereza se (zatím 
neúspěšně) snaží rozjet prodej a výrobu ručně šitých bot. Kdy se to zadrhlo? Na Štědrý den, 
když Tereza přistihla polo svlečeného Tomáše v domněle choulostivé situaci s populární televizní 
moderátorkou (Emma Smetana). Prekérní chvilku by sice Tomáš mohl celkem racionálně vysvět-
lit, kdyby k tomu ale dostal příležitost. Naštěstí má kamaráda Karla (Matouš Ruml), filmového 
fanatika, který má jednoduché řešení – proč se neinspirovat scénami ze slavných romantických 
filmů? Jenže Tomáš záhy pozná, že to, co stoprocentně funguje na filmové hrdinky, nemusí nutně 
fungovat i v šedivé realitě… (CinemArt)

Uvedeme v našem kině v pátek 18. února v 18.30

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT



KINO – ÚNOR 2022
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 4. února v 17.30 hodin

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

Bráchové Tim a Ted, kteří se na konci prvního dílu skamarádili, jsou teď dospělí 

a  navzájem odcizení. To však netuší, jaké stmelovací dobrodružství je čeká. 

Animovaná komedie USA. Délka 108 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 11. února v 17.30 hodin

TADY HLÍDÁME MY

Rodinnému penzionu v srdci Šumavy se nedaří, a tak se zrodí nápad vybudovat 

penzion pro psy a jejich páníčky. A začnou se dít věci… Česká rodinná komedie. 

Délka 96 minut. Vstupné 100 Kč.

Pátek 18. února v 18.30 hodin

JEDINĚ TEREZA

Česká romantická komedie plná trapasů a omylů, která dokládá, že boj o lásku 

může být někdy neuvěřitelná šichta, zvlášť když vám život dává jednu facku za 

druhou. Délka 102 minut. Vstupné 100 Kč.

Pátek 25. února v 17.30 hodin

DRAČÍ ZEMĚ

Trojíce neobvyklých hlavních hrdinů, drak, zlodějíček a horský šotek, se vydává na 

dobrodružnou cestu, jejímž cílem je nalezení dračí země. Německý animovaný 

rodinný fi lm. Délka 93 minut. Vstupné 80 Kč.

PŘEDSÁLÍ KINA – LETNÍ TÁBORY 2021

Výstava fotografi í
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Dětský klub
 pondělí   12-17
středa     12-18
čtvrtek    12-15

Městská knihovna Hodkovice nad Mohelkou

pohodlné zázemí 2x počítač 
včetně připojení na internet

vhodná četba

Dětský klub je pro všechny 

i pro neregistrované čtenáře

 

VSTUP ZDARMA

 
Realizace dětského klubu byla podpořena z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021
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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

P R A C U J I  P R O  V Á S  
V  T O M T O  R E G I O N U
O D  R O K U  2 0 1 5  

MARTIN VANER  
REALITNÍ MAKLÉŘ

 

K O N T A K T U J T E  M Ě  
T . 6 0 3  8 5 0  0 3 4

E .  M A R T I N . V A N E R @ M V R E A L I T Y . C Z  
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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 8. 2. / 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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ROZVOZ OBĚDŮ
RESTAURACE NA KOUPALIŠTI

Hodkovice nad Mohelkou

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 
 

 VÝBĚR ZE TŘÍ JÍDEL (jedno vždy bezmasé)
 

 POLÉVKA A HLAVNÍ JÍDLO
 
 
 

Kontakt: 724 923 209

CENA 69,- Kč

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 |

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e



20 Kulturní kalendář

V hodkovické pamětní knize je tato zpráva o otevření mateřské školy.

140 let od otevření německé mateřské školy

Dne 9. července 1882 byla slavnostně otevřena 
mateřská škola zřízená německým Schulvereinem 
v domě č.p. 385 patřícím městu a stojícím vedle 
školy, který byl k tomu účelu důkladně přestavěn. 
Náklady byly kryty zčásti Schulvereinem, zčásti 

Hodkovická výročí v r. 2022
V letošním roce si můžeme připomenout několik kulatých výročí v souvislosti 
s Hodkovicemi.

305 let –  položen základní kámen hodkovického 
kostela

185 let – stavba nové fary
175 let – založen c. k. střelecký sbor
160 let – založen tělocvičný spolek Turnerů
155 let – založen spolek vojenských vysloužilců
145 let  – založen okrášlovací spolek 

– otevřena telegrafní stanice
140 let – otevření mateřské školy

výtěžkem sbírky. Slavnostního otevření se 
účastnily všechny hodkovické spolky a četní 
hosté ze sousedství. Schulverein zastupoval 
liberecký starosta JUDr. Johann Elger, předseda 
tamější místní skupiny Schulvereinu. Tato 
zahajovací slavnost je mezníkem v historii města 
Hodkovic, jehož německý charakter byl nyní 
důrazně vyjádřen.

Dnes už nic neukazuje na to, že vedle tehdejší 
školy stála tato stavba. Na jejím místě najdeme 
garáž a dům.

Děkuji panu P. Bočkovi za poskytnutí fotografií 
k článku, autor starší fotky je neznámý.

František Nejedlo, Spolek rodáků a přátel Hodkovic

135 let –  výstavba kašny na náměstí a nový 
vodovod

120 let – začala stavba Blaschkovy vily
110 let – otevřen dětský domov
100 let – svěcení praporu jezdeckého spolku
  95 let – 2. závod do vrchu Hodkovice-Záskalí
  90 let – oslavy 100. výročí úmrtí J. W. Goetheho

František Nejedlo, Spolek rodáků a přátel Hodkovic
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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 !!!!
 Únor
 1. 2. 2022     Dámská valentýnská jízda 
 8. 2. 2022     Restart pro mámy II.
 14. 2. – 28. 2. 2022 Rekonstrukce ZAVŘENO

 Březen 
 Kreativní dílna pro rodiče a děti
 Dámská jízda

V případě dotazů a rezervace míst kontaktujte  
Lucii Šoltys Kotrmanovou na tel.: 728 366 078

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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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
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Informace z MŠ
V měsíci lednu jsme zjistili, že i v naší školce byl Ježíšek. Přinesl nám spoustu krásných knih, 
stavebnic, didaktických skládanek i polytechnických pomůcek.

Ukončili jsme zdárně, a s velikou pochvalou 
od pánů trenérů, Školičku sportu. Ale i nadále 
budeme  každé pondělí využívat prostorů 
Sportovní haly. Užíváme sněhu co se dá.

1. 2. 2022 přijede divadlo Koloběžka s pohádkou 
O skřítcích Usínáčcích. A 17. 2. se můžete těšit 
na náš karnevalový průvod 
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