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Vážení čtenáři,

ráda bych vám jménem všech členů re-
dakční rady popřála poklidný adventní 
čas, Štědrý večer plný splněných přání, 
úsměvů a radosti a do nového roku mno-
ho úspěchů a nových příležitostí.

Za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

 Jubilanti 
v prosinci 2015

Našim jubilantům blahopřejeme 
k jejich životnímu výročí 

a přejeme hodně zdraví, 
štěstí a osobní pohody 
do dalších let života.

Františka Opltová, Jiří Mizera, 
Jiří Táborský, Jaroslava Gažiová, 

Josef Pluhař, Josef Lebeda

ZŠ TGM Hodkovice n. M. pořádá 
ve čtvrtek 17. 12. 2015 v prostorách ZŠ 

vánoční představení žáků. 

1. představení v 17 hodin

2. představení v 18 hodin

Všichni jste srdečně zváni.

Vážení spoluobčané,

opět jsou tu Vánoce, 
ten krásný čas rodinných setkání, radostí dětí, 

čas porozumění, slibů a předsevzetí. 

Prožijte nastávající adventní čas a vánoční svátky v klidu 
a bezpečí svých domovů, v kruhu Vašich rodin a blízkých.

Ze        Vaše Markéta Khauerová a Helena Řezáčová 
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-  Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 
Semily, IČ 283 60 010 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 530 
190 Jablonec nad Nisou – Praha. Rada města souhlasí s vydáním výše uvedené dopravní licence 
od 13. 12. 2015 a nemá k tomu námitky ani připomínky.

-  Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy Krajské-
ho úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, 
IČ 283 60 010 a jedná se o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu na lince 670 981 Rokytni-
ce n.J. – Harrachov – Desná – Tanvald – Jablonec n.N. - Praha. Rada města souhlasí s vydáním výše 
uvedené dopravní licence od 13. 12. 2015 a nemá k tomu námitky ani připomínky.

-  Rada města projednala změnu zřizovací listiny Technických služeb Hodkovice dle předloženého 
návrhu, k návrhu má připomínky a požaduje její dopracování.

-  Rada města schválila vyhlášení ředitelského volna na den 16. 11. 2015 v Základní škole T.G. Ma-
saryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitelky této školy. Ředitelské volno je 
vypsáno z technických důvodů – napojení topení ve školní družině.

-  Rada města bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 22. 9. 2015 Zá-
kladní škola Hodkovice nad Mohelkou. Kontrolu provedl Karel Pítro, kontrolor, pod metodickým 
dohledem auditora Ing. Ivany Schneiderové. Při kontrole nebylo zjištěno porušení závazných práv-
ních předpisů, součástí jsou doporučení pro zřizovatele a navrhovaná opatření pro organizaci.    

-  Rada města bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 24. 9. 2015 Ma-
teřská škola Hodkovice nad Mohelkou. Kontrolu provedl Karel Pítro, kontrolor, pod metodickým 
dohledem auditora Ing. Ivany Schneiderové. Při kontrole nebylo zjištěno porušení závazných práv-
ních předpisů, součástí jsou doporučení pro zřizovatele a navrhovaná opatření pro organizaci.     

-  Rada města bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy zaevidované pod č.j. MuHnM – 2116/2015 
uzavřené s panem K., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města souhlasí s ukončením ná-
jemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2015.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu  pohledávek za nájem a služby spojené s užívá-
ním městských bytů ke dni 31. 10. 2015. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 176.193,50 Kč.  Rada 
města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

Informace ze 7. zasedání zastupitelstva města 18. 11. 2015
-  Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 10.11.2015.

-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2015. Jedná se o přesuny mezi položkami 
dle připojené tabulky. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2016. Výdaje jsou plánovány 
ve výši 45 829 800,- Kč, příjmy jsou plánovány ve výši 40 329 800,- Kč a fi nancování je plánováno 
ve výši 5 500 000,- Kč. Rozpočet je tak plánován jako schodkový. Tabulka s upřesněním jednot-
livých položek je součástí materiálů. Zastupitelstvo města souhlasí se sociálním fondem na rok 
2016 ve výši 598 300,- Kč.

-  Zastupitelstvo města neschválilo přípravu obecně závazné vyhlášky, která omezí ukončení pro-
vozní doby restaurací na území města Hodkovice nad Mohelkou.

Pokračování na straně 6

Městský úřad informuje

Informace ze 20. zasedání rady města 26. 10. 2015
-  Rada města souhlasí s nabytím stavby Inženýrské sítě a komunikace pro 17 RD – kanalizace 

a vodovod, dle kolaudačního rozhodnutí, které vydal Magistrát města Liberec dne 2. 10. 2012 
a jeho následné formální opravy ze dne 31. 10. 2012, č.j. ZPVU/4330/114622/12-Stá do majetku 
Města Hodkovice nad Mohelkou, na základě Protokolu o předání a převzetí díla ze dne 30.6.2008, 
který byl uzavřen mezi Městem Hodkovice nad Mohelkou a spol. STAVO TRADE s.r.o. Rada měs-
ta projednala následný převod výše uvedeného majetku společnosti SVS a.s. dle dohody o spolu-
fi nancování stavby Hodkovice nad Mohelkou – vodovod a kanalizace na p.p.č. 2320 pro 16 RD- č.j. 
1280, číslo stavby SVS LI 017 029. Rada města předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města projednala žádost o udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení , kte-
rou podala obchodní fi rma Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1. Jedná se 
o rozšíření sítí LAN na poště Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T.G.Masaryka 1. Rada města 
požaduje předložení stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení 
památkové péče a předložení projektové dokumentace, neboť veškeré úpravy musí tento odsou-
hlasit, jelikož se jedná o budovu, která je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek.

-  Rada města projednala současné složení Kulturní komise a schvaluje změnu v obsazení tak, že 
se do komise doplňuje paní Bronislava Novotná Doležalová.

-  Rada města vzala na vědomí výpověď smlouvy o pronájmu části městského pozemku p.č. 1761 
v k. ú Hodkovice nad Mohelkou, uzavřené dne 29. 1. 2014 s panem Petrem Kuruczem, bytem 
Lidická 24/III, Český Dub. 

-  Rada města bere na vědomí Protokol o kontrole KHSLB 23770/2015 ve stravovacím provozu 
v Domově s pečovatelskou službou s výdejem hotových pokrmů pro ubytované seniory. Kontrolu 
zahájily pracovnice Krajské hygienické stanice Libereckého kraje dne 15. 10. 2015. Při kontrole 
nebyly zjištěny žádné závady nebo nedostatky.

-  Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou paní Mgr. 
Ryplové o vyjádření souhlasu města s přijetím fi nančního daru od společnosti B&F spol. s r.o., se 
sídlem Novoměstská 1443, 46401 Frýdlant, IČ 499 05 201, ve výši 40.000,- Kč.

-  Rada města bere na vědomí zprávu s přehledovou tabulkou o místních poplatcích za rok 2015 
a Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 13/2009 o posky-
tování informací v oblasti správy místních poplatků. Rada města předává zprávu jako informaci 
do zastupitelstva města.

Informace z 21. zasedání rady města 11. 11. 2015
-   Rada města souhlasí s aktualizací cenových kategorií systémového postupu při prodeji pozemků 

města podle předloženého návrhu a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města projednala žádost o spolupráci při spolufi nancování zajištění povinného školního 
vzdělávání, které základní školy zřizované statutárním městem Liberec poskytují nejen žákům 
s trvalým bydlištěm v Liberci, ale i dalších měst a obcí, zpravidla nevymezených v OZV města 
jako přímá součást školských spádových obvodů. Rada města nesouhlasí se spolufi nancováním 
zajištění povinného školního vzdělávání v základních školách zřizovaných statutárním městem.
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Zveme všechny spoluobčany města 

na 8. veřejné zasedání zastupitelstva města, které proběhne

ve středu 16. 12. 2015 od 18 hodin v obřadní síni na radnici.

Pozvánka

Dne 12. 11. 2015 nás náhle navždy opustil kolega 

Ing. Jan Plaček 
z oddělení životního prostředí a památek.

Věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

MěÚ Hodkovice nad Mohelkou

Upozorňujeme občany, že posledním úředním dnem v letošním roce  
je středa 23. prosince 2015 od 7:30 do 11:00 hodin.  

 
Dalším úředním dnem bude pondělí 4. ledna 2016. 

Děkujeme za pochopení.

! UPOZORNĚNÍ !

UPOZORNĚNÍ – UZÁVĚRKA LEDNOVÉHO KALENDÁŘE

Uzávěrka lednového vydání kalendáře je již 15. 12. 2015! Příspěvky zasílej-
te nejpozději do 14. 12. 2015 na adresu redakce: redakce@hodkovicenm.cz

-  Zastupitelstvo města revokovalo usnesení 64/15 v celém znění. Zastupitelstvo města schvaluje 
zahájení demolice sportovní haly podle stávajícího povolení a schvaluje vypsání výběrového 
řízení na kompletní demolici sportovní haly.

-  Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci cenových kategorií systémového postupu při prodeji 
pozemků města podle předloženého návrhu od 1.prosince 2015. Aktualizace s upřesněním jed-
notlivých cenových kategorií je součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o koupi pozemků města p.č. 130 (ostatní plocha) o výměře 
598 m2 a p.č. 157 (ostatní plocha) o výměře 157 m2 , oba v k.ú. Radoňovice paní K., bytem Hodko-
vice nad Mohelkou za cenu 50,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schválilo nabytí stavby Inženýrské sítě a komunikace pro 17 RD – ka-
nalizace a vodovod, dle kolaudačního rozhodnutí, které vydal Magistrát města Liberec dne 
2.10.2012 a jeho následné formální opravy ze dne 31. 10. 2012, č.j. ZPVU/4330/114622/12-Stá 
do majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, na základě Protokolu o předání a převzetí díla ze 
dne 30. 6. 2008, který byl uzavřen mezi Městem Hodkovice nad Mohelkou a spol. STAVO TRADE 
s.r.o. Zastupitelstvo města schvaluje následný převod výše uvedeného majetku společnosti SVS 
a.s. dle dohody o spolufinancování stavby Hodkovice nad Mohelkou – vodovod a kanalizace na 
p.p.č. 2320 pro 16 RD - č.j. 1280, číslo stavby SVS LI 017 029. 

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh kupní smlouvy č. ../2015/B/K-36200 na pozemek p.č. 2616 
(zahrada) o výměře 937 m2  v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou předložilo Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4. Celkovou 
kupní cena je stanovena na  115 000,- Kč.

-  Zastupitelstvo města schválilo zrušení Grantového programu města Hodkovice nad Mohelkou 
s tím, že jmenovaná činnost grantové komise a jmenování jejích členů zůstává v platnosti. Zastu-
pitelstvo města pověřuje radu města předložením nového návrhu, který upraví možné poskyto-
vání dotací z rozpočtu města.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu s přehledovou tabulkou o místních poplatcích za 
rok 2015 a Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 13/2009 
o poskytování informací v oblasti správy místních poplatků.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozhodnutí Ing. Andreje Babiše, 1.místopředsedy vlá-
dy a ministra financí o rozkladu podaném společností Victoria-Tip, a.s., Letenské nám. 157/4,  
Praha 7, IČ: 260 59 517.

-  Zastupitelstvo města schválilo předložený postup směřující k realizaci výstavby sportovní haly: 
- Zahájení a provedení demolice stávající sportovní haly
- Příprava projektu a výběr realizační firmy
- Zajištění finančních prostředků na výstavbu
- Realizace stavby

-  Zastupitelstvo města pověřuje starostku města realizací výše uvedených kroků a požaduje pra-
videlné informování o průběhu přípravy a realizace sportovní haly.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Návrh rozpočtu města na rok 2016

Rozpočet je navrhován jako schodkový, 
s velkým důrazem na opravy majetku ve 
vlastnictví města.

Příjmy:  40.329.800.- Kč 
Výdaje:  45.829.800.- Kč 
Financování:   5.500.000.- Kč (vlastní  

finanční prostředky města)

A co tedy plánujeme za investice? Stav 
mnohých místních komunikací je dlouhodo-
bě neúnosný a proto v příštím roce plánuje-
me opravy v těchto lokalitách: Tyršova ulice 
v celé délce včetně chodníku, Kostelní vrch 
(od Marků k Bláhovým), Pelíkovická ulice 
(za viaduktem odbočka vpravo – k Horáko-
vým), parkovací plochy na sídlišti Podlesí 
a místní komunikace na Záskalí.

Další investice plánujeme do budov. Pro-
běhne výměna střešní krytiny na zdravot-
ním středisku, rekonstrukce části prostor 
základní školy – původní služební byt v ZŠ 
bude od příštího školního roku sloužit jako 
školní družina a zároveň vybudujeme nové 
zázemí pro ZUŠ, která také působí v prosto-
rách základní školy. V příštím roce také zahá-
jíme rekonstrukci domu č.p.217 na náměstí 
(sídlo části úřadu a policie), o výši investice 
rozhodne úspěšnost v dotačním řízení Minis-
terstva kultury na Program regenerace Měst-
ských památkových zón.

Vážení spoluobčané,

chtěla bych Vás krátce seznámit s návrhem rozpočtu města na rok 2016. Návrh pro-
jednalo zastupitelstvo města na svém zasedání 18. 11. 2015 a na předchozím pracov-
ním setkání zastupitelů, finančního výboru a jednotlivých pověřených osob k rozpoč-
tovým kapitolám.

Je před námi také demolice sportovní 
haly, která je již dlouhé roky zavřená a po-
sudek statiků je jednoznačný. Stavbu není 
možné rekonstruovat, jasné doporučení je 
výstavba nové haly. S tím souvisí i výdaje na 
úpravu a zpracování projektové dokumen-
tace k  výstavbě nového sportoviště. Další 
projekty, které musíme připravit: zateplení 
přístavby základní školy, rekonstrukce stře-
chy na hasičárně Záskalí a vybudování ka-
merového systému ve vybraných lokalitách 
města.

Připravujeme také nové autobusové za-
stávky na Záskalí, opravy přístupových 
chodníků k domům na sídlišti Podlesí, 
opravu chodníku u  MŠ, úpravu vestibulu 
knihovny, postupnou rekonstrukci veřejné-
ho osvětlení a mnoho dalších větších či men-
ších dílčích kroků, aby se našim občanům 
v Hodkovicích nad Mohelkou žilo stále lépe.

Návrh rozpočtu města na rok 2016 je nyní 
vyvěšen na úřední desce a je možné podávat 
k návrhu připomínky. Zastupitelstvo města 
bude o návrhu rozhodovat 16. 12. 2015 na 
posledním veřejném zasedání zastupitelstva 
města tohoto roku.

Přeji Vám klidný adventní čas  
a hezké žití v našich Hodkovicích.

Markéta Khauerová – starostka města

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

Touto cestou bych rád poděkoval exstarostovi Antonínu Samkovi a jeho paní za 
krásný večer 22. října t. r. a za to, že se jejich přičiněním v Hodkovicích nad Mo-
helkou uskutečnil koncert šansoniérky Marie. 

S přáním opakování v budoucnu pro jeho velký úspěch a s poděkováním paní 
Marii za její úžasný výkon. 

Fanda Pospíšil, Skalní údolí

Poděkování za kulturní večer

Pozvánka na semináře pro žadatele programu 

Kotlíkové dotace  
v Libereckém kraji 

Semináře jsou určeny fyzickým osobám, kteří chtějí měnit kotel na tuhá 
paliva a budou žádat o dotaci Kotlíkové dotace v Libereckém kraji. 

Více na:  
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace.

www.hodkovicenm.cz
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Zve Vás a Vaše děti na program 
MIKULÁŠSKÁ  NADÍLKA 

 

V PÁTEK 4. 12. 2015 OD 17.00 HODIN  

v RK Motýlek 

To vše s Mikulášem, Andělem a možná i malým hodným čertíkem. 

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

Přihlášky a informace v RK Motýlek  
nebo na tel. 737 404 593.  

Hodkovické amatérské divadlo a Sdružení rodáků a přátel Hodkovic 

Vás srdečně zvou 
na 3. Hodkovickou adventní cestu vzhůru 

 

 

 

 

 

 

 

V předvánočním čase očekávání se sejdeme  

19. 12. 2015 u první kapličky v 16.30  
I letos jsme si pro Vás připravili malé nevšední překvapení, které 
- jak věříme - Vás potěší. Vyrobte malého andílka (z papíru, 
dřeva, čehokoliv... pověste ho na mašličku a přineste s sebou).  

Tentokrát totiž přiletí do Hodkovic nad Mohelkou nejméně tisíc 
andílků a ještě jeden navíc, aby popřáli všem hodkovickým 
krásné Vánoce a šťastný nový rok 2016. 
Malé občerstvení - teplé nápoje a vánoční buřtík - budou pro vás také připraveny jako vloni. 
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LIBEREC

7. 12. 2015 – 23. 12. 2015, od 9:00 do 19:00 hodin

Tradiční vánoční trhy, nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 
www.liberec.cz, www.visitliberec.eu

Adventní trhy, kde můžete nakoupit dárky, adventní 
věnce, jmelí, vánoční ozdoby a mnoho dalších drobnos-
tí, které Vám a Vašim blízkým zpříjemní čas vánočních 
svátků.

ČESKÁ LÍPA

1. 12. – 6. 12. 2015

XXVI. Vánoční trhy v muzeu, Vlastivědné muzeum 
a galerie, Česká Lípa, www.muzeumcl.cz

Tradiční trhy s ukázkami řemesel, bohatým občerstve-
ním, vystoupením žáků mateřských a základních škol 
a ZUŠ Česká Lípa. Tradiční mikulášská nadílka.

ČESKÝ DUB

13. 12. 2015, od 8:00 hodin

Vánoční trhy, Český Dub, www.cdub.cz

Prodejci v mnoha stáncích nabídnou textil, hračky, vá-
noční ozdoby a svítidla, stromečky, keramiku, výrobky 
z ovčí vlny, perníčky, svíčky, věnce a mnoho dalších vý-
robků. Občerstvení zajištěno.

CHRASTAVA

12. 12. 2015, od 8:00 do 16:00 hodin

Vánoční prodejní trhy, nám. 1. máje, Chrastava, 
www.chrastava.cz

Městské trhy za účasti velkého počtu prodejců, občer-
stvení. 

JABLONEC NAD NISOU

16. 12. - 18. 12. 2015

Vánoční slavnosti, Mírové náměstí, Jablonec nad Ni-
sou, www.mestojablonec.cz

Tradiční trhy s celodenním programem a více než stov-
kou prodejců.

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

5. 12. 2015, od 12:00 hodin

Rozsvícení vánočního stromku s mikulášským jarmar-
kem, Jablonné v Podještědí, www.jablonnevp.cz

Prodejní stánky a  občerstvení s  kulturním progra-
mem, příchod Mikuláše a čertů, rozsvícení vánočního

stromku (16:30 hodin), zakončení ohňostrojem.

SMRŽOVKA

20. 12. 2015, od 9:00 hodin

Vánoční pohoda, nám. T. G. M. - Zámeček, Smržov-
ka, www.smrzovka.cz

Vánoční pohoda je tradiční předvánoční setkání, plné 
dobrého jídla a pití. I na Zlatou neděli zde lze sehnat na 
poslední chvíli drobné dárky z chráněné dílny Domova 
Maxov nebo vánoční dekorace vytvořené studenty 
Odborné školy lesnické v Hejnicích.

TANVALD

18. 12. 2015, od 14:30 hodin

Vánoční svařák, areál ČSAD, bývalé garáže, dnes 
areál firmy 4soft, Tanvald, www.tanvald.cz

Vánoční koledy, živá hudba, bohaté občerstvení - gu-
lášek, svařáček, perníčky, cukroví… Pořádá TJ Seba 
Tanvald a Město Tanvald.

TURNOV

11. 12. - 12. 12. 2015

XVII. Turnovské vánoční trhy, náměstí Českého ráje, 
Turnov, www.turnov.cz

XVII. ročník vánočních trhů s  prodejem tradičního 
zboží, občerstvení a s doprovodným kulturním progra-
mem.

ŽELEZNÝ BROD

2. 12. 2015, od 9:00 hodin

Tradiční Vánoční trhy na Bělišti., www.zelbrod.cz

Vánoční trhy na Bělišti, Městské muzeum v Železném 
Brodě, národopisná expozice Běliště

VÁNOČNÍ TRHY V NAŠEM OKOLÍ
HRAD GRABŠTEJN

5. 12. 2015, od 9:00 hodin

Vánoce na Grabštejně, Hrad Grabštejn,  
www.hrad-grabstejn.cz

Zimně laděné prohlídky hradu, občerstvení, hudba, 
zpěvy, kostýmovaní průvodci s adventním vyprávěním. 
Letošní novinka – Česká mše vánoční v podání pana 
Luďka Veleho za doprovodu sboru. 

Plné vstupné: 150 Kč / snížené vstupné: 100 Kč.

VÁNOČNÍ TRHY V PRAZE

28. 11. 2015 - 1. 1. 2016 - Vánoční trhy na Staro-
městském náměstí

28. 11. 2015 – 1. 1. 2016 – Vánoční trhy na Václav-
ském náměstí (spodní část)

28. 11. 2015 – 3. 1. 2016 – Vánoční trhy na Praž-
ském hradě

Poznámka: v Praze se koná množství adventních trhů 
na různých místech. Kompletní přehled najdete na 
stránkách www.praguewelcome.cz.

VÁNOČNÍ TRHY V ZAHRANIČÍ
BUDYŠÍN (BAUTZEN – DE)

27. 11. - 20. 12. 2015, od 10:00 do 20:00 hodin, 
čt-ne: 10:00-22:00 hodin

Tradiční vánoční trh.

Bautzener Wenzelsmarkt, Innenstadt (Hauptmarkt, 
Fleischmarkt, Kornmarkt, Reichenstraße), Bautzen

www.bautzen.de, www.wenzelsmarkt-bautzen.de

DRÁŽĎANY (DRESDEN – DE)

26. 11. – 24. 12. 2015

Dresdner Striezelmarkt, Altmarkt, Dresden, www.
dresden.de, www.drazdany.info

Jeden z největších vánočních trhů v Německu je slav-
nostně zahájen 26. 11. 2015 v  16:00 hod., denně je 
otevřen v čase 10:00–21:00 hod., 12. 12. 2015 v čase 
10:00-23:00 hod., a zakončen 24. 12. 2015 ve 14:00.

ZHOŘELEC (GÖRLITZ – DE)

4. 12. - 20. 12. 2015

Schlesischer Christkindelmarkt zu Görlitz, Unter-
markt, Görlitz, www.goerlitz.de

Vánoční trh s  tradičními výrobky, otevřen: pondělí-
-čtvrtek 14:oo-2o:oo hod., pátek 14:oo-21:oo hod.,sobo-
ta 11:oo-21.oo hod., neděle 11:oo-2o.oo hod.

ŽITAVA (ZITTAU – DE)

16. 12. - 20. 12. 2015 (16. - 19. 12. od 11:00 do 
20:00 hod., 20. 12. od 11:00 do 19:00 hod.)

Zittauer Weihnachtsmarkt, Marktplatz, Zittau, 
www.zittau.de

Tradiční vánoční trh.

Poděkování
Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s matkou, 

Martou Jírovou.
Rovněž děkuji za květinové dary a projevy soustrasti.

Syn Milan Jíra

ZMĚNY VYHRAZENY!

Městské informační centrum Liberec, nám. Dr. E. Beneše 23, 460 59 Liberec 1,

tel: (00420) 485 101 709, fax: (00420) 485 243 589, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu
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Pečovatelská služba DPS 
Hodkovice nad Mohelkou

pracovní kolektiv pečovatelské služby 
DPS Hodkovice nad Mohelkou přeje 

všem svým uživatelům 

klidné prožití vánočních svátků, hodně 
štěstí a zdraví do nového roku 2016.

Sbor dobrovolných hasičů připravuje 

na 6. 2. 2016 

v KáDéčku Hodkovice n. M.

H.A.D. (Hodkovické amatérské divadlo) 
NAše HOdkovické LOUtkové (loutkářský oddíl HADu)  

Háďata (dětský dramatický soubor HADu) 

otvírají Zimní pohádkovou sezónu 2015/16 
POHÁDKY Z PROUTĚNÉHO KOŠÍKU 

Na pohádku můžete přijít každou neděli v 15.00 hod. 

do Kulturního domu v Hodkovicích nad Mohelkou  

do Klubovny a zkušebny HADu  (1.patro, dlouhá chodba, dveře vzadu)  

6.12. Chameleon Leon 

13.12. ZMUCHLANÉ pohádky a příběhy  
(vánoční posezení a setkání Háďat) 

19.12. III. Hodkovická adventní cesta vzhůru  
(začátek 16.30 u první kapličky) 

20.12. VÁNOČNÍ POHLAZENÍ (hraje Divadlo na kliku)  

Těšíme se na VÁS, za vstupné dobrovolné, které je věnováno na 
provoz klubovny HADu, děkujeme ... a těm, kteří HADu věnovali - či ještě 
věnují, dřevěné židle se dostane zvláštního přivítání a speciálního poděkování. 

  

tradiční HASIČSKÝ BÁL 
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Restaurace Pod kostelem
Otevřeno denně

Nabízíme 
hotová jídla  minutky 

plzeňské pivo  svijanská 450

Zajistíme oslavy všeho druhu

Pl
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RŮŽOVÁ 125, HODKOVICE NAD MOHELKOU,  739 086 258

Malé povltavské setkání Baltíků 
v Českých Budějovicích

V celkovém počtu 21 účastníků z 6. – 9. ročníků a příslušných ročníků vícele-
tých gymnázií jsme získali tato umístění:

6. místo: Matyáš Fiala (8. A)

8. místo: Jiří Růta (8. A)

16. místo: Jiří Křížek (6. A) - letos poprvé soutěžil v této věkové kategorii

17. místo: Ondřej Čermák (6. A) - i Ondřej je nováčkem v této věkové kategorii

Chlapcům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy

Žáci ZŠ se zúčastnili 10. setkání programátorů v  Českých Budějovicích. 
Programovalo se ve dvou dnech 23. 10. a 24. 10. 2015 v dětském programovacím 
jazyku Baltík – v pátek odpoledne soutěžící čekala tvůrčí úloha, kde bylo možné 
využít více vlastní kreativity a  fantazie. V  sobotu čekaly soutěžící již přesně 
stanovené úlohy.

Významné dny:
1. 12. Světový den boje proti AIDS
10. 12. Den lidských práv
11. 12. Mezinárodní den hor
20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity
22. 12. první zimní den

Vyznané osobnosti:
16. 12. Jana Austenová, anglická spisovatelka (240. výr. nar.)
19. 12.  Miloslav Stingl, prozaik, publicista, etnograf a cestovatel 

(85. výr. nar.)
24. 12. Jiří Hanzelka, novinář, cestovatel a prozaik (95.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.hodkovicenm.knihovna.cz

K
al

en
dá
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m

Upozornění: Knihovna bude od 21. 12.  do 31. 12. 2015 
uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Všem čtenářům, uživatelům a spoluobčanům přeji příjemné 
prožití vánočních svátků a do roku 2016 pevné zdraví 

a mnoho hezkých chvilek strávených nad stránkami knih.
Hana Vaňková

Městská knihovna Hodkovice nad Mohelkou Vás zve k návštěvě 

v pondělí, ve středu a ve čtvrtek v půjčovních hodinách, 

které najdete na webu knihovny.

Od srpna má knihovna zpřístupněny nové internetové stránky www.hodkovicenm.

knihovna.cz, kde najdete mnoho zajímavého z oblasti literatury a knih a především 

přístup k on-line katalogu  

www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog

Můžete si hledat knihy z knihovního fondu knihovny a podle potřeby své výpůjčky 

i prodlužovat prostřednictvím čtenářského konta.

Víc informací získáte přímo v knihovně, kde se těšíme na Vaši návštěvu.
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Základní umělecká škola Český Dub 

pobočka v Hodkovicích nad Mohelkou                             

ve spolupráci s Městem Hodkovice nad Mohelkou 

  

       Vás zve na 

VÁNOČNÍ KONCERT 
18.12.2015 od 17 hodin 

do obřadní síně radnice v  

Hodkovicích nad Mohelkou 

  

 

 
Těšíme se na 

Vaši návštěvu. 

Základní umělecká škola Český Dub

pobočka v Hodkovicích nad Mohelkou

ve spolupráci s Městem Hodkovice nad Mohelkou

Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
18. 12. 2015 od 17 hodin

do obřadní síně radnice v Hodkovicích nad Mohelkou

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Akce v prosinci 2015

4. 12. Mikulášská nadílka Motýlek
5. 12. Mikulášská nadílka SK hokej

Střelecká soutěž – Poslední rána roku – otevřená soutěž
6. 12. 2. adventní koncert – Canzonetta Osečná
13. 12. 3. adventní koncert – Pavel Lohonka Žalman
17. 12. Vánoční vystoupení žáků zŠ
19. 12. Vánoční cesta vzhůru – H.A.D. + rodáci
20. 12. 4. adventní koncert – Al Bianco Český Dub
21. a 22. 12. Vánoční prodej kaprů – ČRS
24. 12. Betlémské světlo – skauti
30. 12. Střelecká klubová soutěž Vlastíkův memoriál

I letos Vám skauti a skautky přinesou 

Betlémské světlo 
 
Radnice Hodkovice nad Mohelkou 
Štědrý den 24.12. 2015 
14.00 – 15.30 h 
 
Přijďte si i Vy ke skautům se svíčkou pro 
plamínek Betlémského světýlka na Váš 
štědrovečerní stůl. Pro plamínek zapálený 
v jeskyni, kde se narodil Ježíšek. 
 

 

Přijďte si i Vy ke skautům se svíčkou  
pro plamínek Betlémského světýlka  

na Váš štědrovečerní stůl. 

Pro plamínek zapálený v jeskyni,  
kde se narodil Ježíšek.

Betlémské světlo
I letos Vám skauti a skautky přinesou

Radnice Hodkovice nad Mohelkou

Štědrý den 24.12. 2015

14.00 – 15.30 hodin



20 21Kulturní kalendář Kulturní kalendář 21

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

BÍLÍ TYGŘI – TIPSPORT EXTRALIGA 2015/2016

V prosince čeká na Bílé Tygry čtveřice zápasů proti týmům 
z Karlových Varů, Litvínova, Hradce Králové a Třince.

6., 13.,
26. a 30. 12.

V LIBERCI LIGA MISTRŮ – VK DUKLA LIBEREC

VK Dukla Liberec se účastní prestižní volejbalové Ligy mistrů. 
Úřadující čeští mistři změří síly s italským týmem.

3. 12.
18.00

VÁNOCE V ARÉNĚ

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

16. 12.
9.00

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ

MICHAL DAVID – BLÁZNIVÁ NOC

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

Úspěšný zpěvák a skladatel Michal David se představí 
v Home Credit Areně. Těšit se můžete na největší hity v nových 
úpravách.

24. 12.
13.00-15.00

12. 12.
19.30

Čambuzy poker club
Poker jako sportovní či dovednostní hra je velice populární po celém světě. Proto není 
divu, že má svoje místo i v našem městečku. Proto Vás seznámím s historií i současností 
tohoto fenoménu v Hodkovicích.

Za prvopočátky po-
keru v Hodkovicích jsou 
považovány středeční 
večery v hospůdce U Bu-
báka. Ty se datují na rok 
2010. V té době se hrál 
poker nezávazně pro po-
těchu, pro trochu adre-
nalinu či jen pro poseze-

ní s kamarády. Pravidelně se scházelo ve 20 hodin 
kolem 5 až 8 lidí, kteří se pomalu zasvěcovali do 
této karetní hry. Proto je brán rok 2010 jako ofi-
ciální začátek organizovaného pokeru v Hodkovi-
cích. A kdo je tedy považován za otce a zakladatele? 
Byli to dva hráči. Standa Kouřil a jeho kamarád 
Míra Hájek, kteří zasvěcovali ostatní do tajů této 
karetní hry. V té době se občas pořádal i turnaj. 
Materiálové vybavení bylo skromné. Kufr s žetony 
a pár balíčků karet.

V dalším roce, to je 2011 se tato setkání konala 
pravidelně a přibývalo i hráčů. Byly pořízeny spe-
ciální ubrusy na stoly a zakoupeny další žetony. 

A jelikož se často stávalo, že se obsadily dva 
stoly, poker se přestěhoval z lokálu do salónku 
U Bubáka. A v tomto roce padnul i nápad nehrát 
poker jen tak, ale sestavit nějaký žebříček či po-
řadí.

Oficiální začátek je pokeru je tedy datován na 
rok 2012 kdy vznikla ČPL – Čambuzy poker liga. 
Vznikl bodový systém, sestavilo se pořadí, určila 
se data turnajů. Každý hráč si dal hráčské jméno. 
A že šla popularita pokeru v Hodkovicích nahoru 
strmou cestou, dokazuje počet účastníků 1. roč-
níku ČPL. Bylo to 58 hráčů. Někdo chodil pravi-
delně, někdo si zahrál jen párkrát. A celý rok byl 
zakončen velikým závěrečným turnajem, kam se 
kvalifikovalo 18 nejlepších ČPL. A jak to dopadlo 
výsledkově? Dlouhodobou část vyhrál Mánes, dru-
hý byl Miran a třetí Sparťan. A závěrečný turnaj 
TOP 18 vyhrál Perry.

Rok 2013 a druhý ročník ČPL. Opět stanoveny 
hrací dny na středu od 19 hodin. Tak se s v salon-
ku U Bubáka pravidelně pořádaly pokerové mače. 
Kdo této hře přišel na chuť a poznal její taje a taj-
nosti, těšil se na každé středeční kolo. V tomto 
roce bylo již zaregistrováno 70 hráčů a každý si 
hlídal svoje pořadí, počet výher atd. Docházelo jen 
ke kosmetickým úpravám pravidel ČPL a tak na 
konci roku se mohl radovat z vítězství v dlouhodo-
bé části Brett následován Kosem a třetí místo opět 
získal Sparťan. Ale hlavní událostí celého ročníku 
je závěrečný turnaj TOP 18. A v něm Brett svým 
vítězstvím potvrdil svoji formu z celého ročníku.

V roce 2014 došlo k několika zásadním změ-
nám. Čambuzy poker club (ČPC) byl zaregistrován 
jako spolek. Byla svolána valná hromada, na které 
byly odsouhlaseny  důležité body. Byly to hlavně 
stanovy ČPC. Bylo také zvoleno představenstvo 
klubu, jeho předsedou se stal Tomáš Kraus. Další 
důležitou změnou byl přesun hracího místa. Tím 
se stal salónek Kulturního domu a hracím dnem 
se stal čtvrtek od 19 hodin. A jak dopadl rok 2014 
výsledkově? Dlouhodobou část obhájil Brett, Spar-
ťan se posunul na druhé místo a třetí byl Kos. 
Ovšem nejdůležitější akci roku, závěrečný turnaj 
nyní v počtu 21 takzvaný TOP 21 vyhrál Adam. 
Dalším důležitým faktem byl i počet hráčů v této 
sezóně a to 61.

A jaký je stav Čambuzy poker ligy a Čambuzy 
poker clubu v současnosti?

Rok 2015 pokračuje v standardech roku 2014. 
Hrací den je čtvrtek od 19 hodin v KáDéčku. Bylo 
odehráno pět turnajů. Nyní již finišuje dlouhodo-
bá část a blíží se nám termín závěrečného turnaje, 
který si zahraje 27 nejlepších hráčů. A jaké jsou 
výsledky? Zatím je vše otevřené. Kdo má zájem 
může se ve čtvrtek  v KáDéčku podívat či dokonce 
si zahrát. A kdo jednou pozná taje a specifika této 
karetní hry,  jistě se stane součástí našeho klubu.

Tomáš Kraus – předseda ČPC
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Stará česká škola v Pražské ulici

Zřízení této školy mělo pro českou menšinu 
zřejmě větší význam než nová škola z r. 1925.

V té době žilo v Hodkovicích jen asi 20% čes-
kých obyvatel a zřízení české školy bylo ze 
strany hodkovických Němců všemožně brá-
něno. Domy, ve kterých měla být česká ško-
la, byly Němci vykupovány. Až lstí se poda-
řilo získat dům, ve kterém se škola nakonec 
zřídila.

Otevřením školy byl završen nesnadný zápas 
českých občanů, živnostníků, řemeslníků 
a dělníků.

Češi boj o školu vyhráli,ale své vítězství dra-
ze zaplatili. Mnozí byli perzekuováni – do-
stávali výpovědi, pokuty, bylo jim zvyšováno 
nájemné apod.

Po vzniku Československa byl v Hodkovicích 
posílen český živel. Přišlo mnoho českých 

Na pamětní desce na domu č. p. 188 je připomenuto, že zde od 1. září 
1890 působila česká dvoutřídní soukromá matiční škola. Škola vznikla 
i zásluhou spisovatelkou Karoliny Světlé, která nalezla velkou podporu 
u Ústřední matice školské.

státních zaměstnanců, dělníků, maloobchod-
níků a řemeslníků. Rok od roku rostl počet 
českých dětí a škola již nepostačovala. Proto 
se v r. 1924 začala stavět nová česká škola. Ta 
byla slavnostně otevřena již za rok.

To bylo jen několik informací o školství 
v Hodkovicích z brožury „Sto let české 
školy v Hodkovicích nad Mohelkou 1890 - 
1990“ od Doc. MUDr. E. Holečkové. DrSc 
a PhMr. K. Havlíka.

Jedním z obrázků od p. M. Fišara v brožurce 
je i stará česká škola.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Obrázek staré školy z brožurkyPamětní deska

Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 30

Papírnictví – Alena Th omasová 
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

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

do fi rem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

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

  Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.
  Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

 

Máte-li o naše služby zájem, informujte se 
na tel. čísle 485 147 088 nebo na adrese:

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub
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KINO – PROSINEC 2015
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 4. prosince

NEPROMÍTÁ SE

Pátek 11. prosince v 19 hodin

DOCTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
Předlohou fi lmu je kniha známého norského autora Jo Nesbo. Dívka Líza 
a klučina Bulík chtějí využít vynález doktora Proktora, prášek proti prdění, 
zcela opačně. Rodinná komedie Norsko/Německo/Švédsko. Délka 87 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Čtvrtek 17. prosince v 10 hodin
PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLKU 
PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI
MIMONI
Animovaná rodinná komedie USA, ve které se roztomilí žlutí Mimoni 
stávají zcela zaslouženě hlavními hrdiny svého příběhu, aby vysvětlili, proč                        
slouží největšímu padouchovi všech dob, Gruovi. Délka 91 minut. 
Vstupné 50 Kč.

PROSINEC 2015 – ÚNOR 2016 
PŘEDSÁLÍ KINA – PŘED PROMÍTÁNÍM

VÝSTAVA FOTOGRAFIE NA VOLNÉ TÉMA – HANA LINKOVÁ
a ENKAUSTIKA (malba horkým voskem) – IRENA ŠKOPANOVÁ

Fotografi e z fi lmu Mimoni. Photo © Universal Pictures

 

BOROVIČKY, SMRČKY, 
SMRČKY PICHLAVÉ, JEDLIČKY, CHVOJÍ

v ulici J. A. Komenského 591

v sobotu a v neděli od 9.00 do 17.00

J. Žďárský, telefon: 724 623 815

TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Český rybářský svaz,

místní organizace Hodkovice nad Mohelkou

vás srdečně zvou na tradiční

ve dnech 21. a 22. 12. 2015

od 8.00 do 16.00

v rybářském domečku

v Hodkovicích nad Mohelkou

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
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„Dýňování“ v MŠ Sluníčko
Dne 29. 10. 2015 proběhlo v MŠ Sluníčko „Dýňování“. Jednalo se o akci, kde mohli rodiče 
a široká veřejnost dorazit na zahradu mateřské školy a dlabat dýně společně s dětmi a učitel-
kami z mateřské školy. „Dýňování“ se povedlo a vzniklo mnoho veselých i strašidelných dýní.

6. prosince od 18 hodin
CANZONETTA OSEČNÁ

Autor fotografi e: Pavel Kadlec

13. prosince od 18 hodin
PAVEL LOHONKA ŽALMAN

VSTUPNÉ 160 KČ 
(PRODEJ V KNIHOVNĚ)

20. prosince od 18 hodin
AL FIANCO ČESKÝ DUB

ADVENTNÍ KONCERTY
V KOSTELE  SV. PROKOPA

v Hodkovicích nad Mohelkou
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Lyžařský areál BUŘÍN
v Hodkovicích n/M – Záskalí

Sportovní klub Hodkovice n/M – lyžování 
člen ALDR

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

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

1 – modrá, lehká – délka cca 650 m

2 – červená, středně těžká – délka 450 m 

3 – černá, rychlá, náročná – délka 550 m

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

info@burin.cz

Jiří Hradecký: 
mobil: 724 636 349

e-mail: jirihradecky@tiscali.cz     

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

Denní lístek 130 Kč 230 Kč 130 Kč

Polodenní lístek 80 Kč 150 Kč 80 Kč

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

Rolo na jízdenky 40 Kč

Lyžaři!

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

Provoz vleku:
SO – NE od 9.00 do 16.00 hodin

Dále o svátcích a prázdninách (vánoční prázdniny od 19. 12. 2015  do 3. 1. 2015, pololetní 
29. 1. 2016, jarní od 8. 2.do 14. 2. 2016) a při výcviku 7. tříd ZŠ případně dle dohody.

Ceník jízdného pro sezónu 2015/2016 – lyžařský areál „Buřín“ (vč. DPH)

Aktuální informace:
www.burin.cz

SKI atlasy České republiky 

Ostatní informace:
SKI atlasy České republiky 

Zahájení sezóny bude podle sněhových podmínek. 
(Sledujte vývěsku a www.burin.cz)

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, 
oznamuje svým zákazníkům, 

že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.

Stáří slepiček: 14 – 19 týdnů.
Cena: 149 – 180 Kč/ks dle stáří.

Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční v sobotu 10. října 2015 v 17.20 hod.
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena dle poptávky).
Případné bližší informace: Po – Pá: 9.00 – 16.00 hod., 

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.
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BUDE OD 5. 1. 2015 OTEVŘEN KAŽDÝ DEN 
OD 10.00 do 22.00 HODIN S MOŽNOSTÍ STRAVOVÁNÍ

  HOTOVÁ JÍDLA OD 10.00 do 14.00 HODIN

  MINUTKY OD 10.00 do 20.00 HODIN.

  PLATBA MOŽNÁ V HOTOVOSTI NEBO STRAVENKOU

 608 243 235

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

HOTEL U ARCIVÉVODY ŠTĚPÁNA
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