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Vážení čtenáři,
je milé setkat se s vámi u prvního vydání 
roku 2016. Jsme rádi, že stále zachová-
váte přízeň právě kulturnímu kalendáři. 
I v tomto čísle je mnoho důležitých in-
formací a novinek pro rok 2016, nabídka 
akcí v regionu a zajímavé čtení.

Na závěr bych vám chtěla za celý 
kolektiv redakční rady popřát úspěšný 
vstup do nového roku, mnoho úspěchů, 
klidu a rodinné pohody.

Naďa Burianová

 Jubilanti  
v lednu 2016

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Jaruška Marušková,

Stanislav Kopa

Marie Laurinová

Vážení spoluobčané,

dali jsme sbohem roku 2015 a vstupujeme do roku 2016. Při loučení se starým 
a vítání nového jsme citlivější, v zajetí vzpomínek  

a současně si přejeme to nejlepší.

Přeji nám všem, abychom měli dost sil a vůle k dobrému a šťastnému životu. 
Vše dobré v novém roce 2016.

S úctou Markéta Khauerová – starostka města

Městské kulturní středisko pořádá

v neděli 31. 1. 2016  
zájezd do Městského divadla v Jablonci nad Nisou  

na komedii s kriminální příchutí

Rukojmí bez rizika 

 

Divadelní představení

Přivítány budou tyto děti:
Daniel Holzknecht, Eliška Havlová, Petr Burian, Magdaléna Hanušová, Veronika Jirošová, 
Klára Bláhová

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 22. 1. 2016 od 10:00 hodin se 
uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
vítání občánků našeho města.

Slavnostní vítání občánků

V hlavních rolích se představí  
Václav Vydra, Jan Šťastný/Svatopluk Skopal, 

Jana Boušková/Jana Malá,  
Martin Zahálka/Martin Davídek,  

Lenka Zahradnická a další. 

Představení začíná v 19.00 hodin  
a autobus odjíždí z náměstí  

v Hodkovicích nad Mohelkou v 18.00 hodin. 

Vstupenky se prodávají v knihovně  
a jsou v ceně 240 Kč a 260 Kč  

+ 60 Kč za dopravu. 
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Příspěvek na mobilitu

K datu 31. 12. 2015 končí nárok na příspěvek na mobilitu všem osobám, kterým byla tato dávka 
přiznána v letech 2012 – 2013. Aby Vám mohl být příspěvek na mobilitu přiznán a vyplácen 
i po uvedeném datu, je nezbytné, abyste si od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 na pracovišti Úřadu 
práce ČR  (ÚP) uplatnil/a novou žádost o tento příspěvek.

Žádost lze uplatnit buď podáním na příslušném pracovišti ÚP, nebo ji zaslat prostřednictvím 
pošty. Je nebytné, aby žádost byla doručena na ÚP až po 1. 1. 2016. Zároveň je potřeba tuto žá-
dost podat nejpozději do 31. 1. 2016, aby Vám mohl být přiznán nárok na příspěvek na mobilitu 
již od ledna 2016 (dávka je vyplácena od měsíce, ve kterém je požádáno).

Kdo má nárok
Nárok na tento příspěvek má osoba, která je starší jednoho roku a má nárok na průkaz osoby 
se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, opakovaně se dopravuje 
nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby dle zákona o sociálních 
službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se 
zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Kde obdržíte žádost
Žádost si můžete vyzvednout na pracovišti Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Liberec,  
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec 1 nebo na Městském úřadu 
Hodkovice nad Mohelkou, kancelář č. 3 (p. Bolardová) nebo vytisknout na http://portal.mpsv.
cz/forms  (Žádost o příspěvek na mobilitu)

Ladislava Bolardová, ref. sociálních věcí, tel.: 485 145 353, 608 663 945

Dobrý den paní starostko,
k Vašemu dotazu sděluji, že  úsek „R 35 Liberec, Hodkovická – Ohrazenice (exity 26–44)“ 
bude od 1. 1. 2016 bez poplatku. Seznam zpoplatněných úseků pozemních komunikací v Čes-
ké republice do 31. 12. 2015 i od 1. 1. 2016 je zveřejněný na internetové stránce SFDI na tomto 
odkazu: http://www.sfdi.cz/myto-a-dalnicni-kupony/dalnicni-kupony-2016/zpoplatnene-
-useky/.
 
S pozdravem a přáním pěkného dne
Ing. Miroslav Balík
vedoucí oddělení metodiky a časového zpoplatnění
Státní fond dopravní infrastruktury

Rychlostní silnice R 35

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

Město Hodkovice nad Mohelkou 
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

tel. 607 074 162, www.hodkovicenm.cz 

 

Hodkovice nad Mohelkou, 22. 12. 2015 

 

 

Pozvánka  
Ráda bych Vás pozvala na setkání zástupců spolků, příspěvkových organizací a jednotlivců 
(organizátorů akcí pro občany Hodkovic) s vedením města. Setkání se uskuteční 11. 1. 2016 
od 16:00 hodin v obřadní síni městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou. Prosím o potvrzení 
účasti na setkání na e-mail: helena.rezacova@hodkovicenm.cz.  

 

Program: 

 Vytvoření plánu akcí na rok 2016 – pokud víte, jaké akce budete v příštím roce 
organizovat, prosím o zaslání názvu a jejich termínu konání, stačí jen měsíc, konkrétní 
data dohodneme na setkání. 

 Seznámení s poskytováním dotací z rozpočtu města pro rok 2016 

 Diskuse  

 

 

                                                                                            S pozdravem Helena Řezáčová 
místostarostka města 
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   Severočeská vodárenská společnost a. s. 
  
Závěrem  

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, shrnuje: „Při průběžném vyhodnocování stavu našeho 
vodohospodářského majetku, sociálně-ekonomických parametrů, předpokládané výše inflace, trendu spotřeby vody a 
dalších skutečností jsme v konsensu s akcionáři zvolili variantu navýšení ceny vody o 2,1 %. Je na spodní hranici 
možného cenového rozpětí, abychom neohrozili fungování vodohospodářského majetku a přesto zachovali sociální 
únosnost ceny vody. Optimální, vyvážený vývoj parametrů ceny vody s ohledem na reálnou potřebu vlastních finančních 
zdrojů představuje strategický cíl nového Podnikatelského záměru SVS na roky 2016-2020. Pro města a obce v našem 
regionu je garancí, že cena vody zůstane pod hladinou sociální únosnosti.“ 

Více o SVS: 

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská 
společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 
základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, 
aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah 
majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 998 vodojemů, 8949 km vodovodů (bez 
přípojek), 196 čistíren odpadních vod a 3916 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova 
stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz. 

Kontakt: 

Mgr. Jiří Hladík 
Tiskový mluvčí 
Severočeská vodárenská společnost a. s. 
Mobil: 731 452 650 
E-mail: jiri.hladik@svs.cz 

Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo podmínky pro poskytování  
dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou.

Základní parametry:

Dotační období:    1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Celková alokace prostředků:  300.000.- Kč
Max. výše pro jednoho žadatele:  30.000.- Kč
 
Podávání žádostí:   4. 1. 2016 – 1. 2. 2016
Hodnocení dotační komisí: do  24. 2. 2016
Projednání v radě města:   2. 3. 2016
 
Úplné znění podmínek pro poskytování dotací z  rozpočtu města Hodkovice nad 
Mohelkou, včetně příloh Žádost o dotaci a Vyúčtování dotace najdete na webových 
stránkách www.hodkovicenm.cz

Markéta Khauerová, starostka města

   Severočeská vodárenská společnost a. s. 
  
Teplice, 30. listopadu 2015 

 
Cena vody pro rok 2016 v regionu působnosti SVS 

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné) na rok 2016  
v regionu působnosti společnosti. Cena vody bude ve výši 85,22 Kč/m3, z toho vodné 43,20 Kč/m3  
a stočné 42,02 Kč/m3 (uváděno bez 15 % DPH).  

Do ceny vody na rok 2016 v regionu působnosti SVS se promítají výsledky jednání s akcionáři, tj. představiteli měst a 
obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje, kteří dlouhodobě s vedením SVS diskutují o problematice ceny 
vody. Cena vody je zároveň stanovena v souladu s novým Podnikatelským záměrem SVS na roky 2016-2020, který byl 
akcionáři schválen na červnové řádné valné hromadě. 

Ve vývoji ceny vody za poslední desetiletí došlo k výrazné 
změně. Zatímco meziroční navýšení ceny vody např. v roce 
2005 činilo 10,2 %, následně v období podnikatelského záměru 
na roky 2011 až 2015 umožňovaly mantinely meziroční nárůst 
až o 7,5 %, tak pro rok 2016 se vedení společnosti podařilo 
po zohlednění všech požadavků, připomínek a reálných 
možností stanovit cenu vody tak, že meziroční navýšení 
představuje pouze 2,1 %.  

Toto 2,1% navýšení odráží nejen současný vývoj inflace a spotřeby vody, ale také obsahuje zvýšení intenzity obnovy 
vodohospodářského majetku SVS, a zvýšení výdajů na opravy tohoto majetku. 

Nárůst 2,1 % v absolutním vyjádření znamená navýšení ceny vody o 1,97 Kč za 1000 litrů vody ve srovnání s 
rokem 2015. Běžnou vanu si tak v příštím roce napustíte za cca 5,40 Kč a spláchnutí toalety vás vyjde na 0,30-
0,60 Kč. 
 
Dlouhodobé faktory, které v regionu SVS  ovlivňují vývoj ceny vody 

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

 Rozsah majetku SVS od vzniku SVS v roce 1993 výrazně vzrostl: u vodovodů o 25 % na cca  
8 950 km, u kanalizací o 56 % na 3900 km, u čistíren odpadních vod o 232 % na 196. S tím rostou náklady na 
údržbu a fungování celé soustavy.  

 Důsledkem historicky podinvestované obnovy je to, že 65 % vodohospodářského majetku SVS je dnes 
daleko za svou životností a na jeho  celkovou obnovu by bylo za současného tempa obnovy zapotřebí až 133 let. 
Přes postupný růst výdajů na obnovu majetek nadále stárne. Tempo obnovy proto potřebujeme výrazně zvýšit, ale 
razantněji zvýšit objem prostředků na obnovu není možné, protože vedle obnovy realizujeme i strategické, 
legislativou vyvolané investice, a to kvůli české legislativě mnohdy i nad rámec požadavků EU. 

 Státu „odtéká“ významná část z ceny vody. V současnosti jde z ceny vody cca 33 % vlastníkovi na obnovu 
majetku, 41 % jde na provoz a 26 % si z ceny vody bere stát ve formě celé řady poplatků a DPH, aniž by se tyto 
prostředky někdy vrátily zpět do vodohospodářství.  

Přes těžkosti neslevujeme ze základních principů 

 SVS je zodpovědný vlastník, který nechce dopustit vybydlení vodohospodářského majetku, které by v horizontu 
několika desítek let ohrozilo jeho provozuschopnost. Neopomíjíme průběžnou tvorbu zdrojů na obnovu 
majetku a investujeme do ní v souladu se schváleným Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací. 

 SVS má zájem nadále udržet princip solidarity, kdy platí stejná cena pro obyvatele na celém území působnosti 
SVS bez ohledu na skutečné náklady v daném místě. To garantuje všem připojeným obyvatelům rovnou 
a spravedlivou dostupnost vody, jedné ze základních podmínek kvalitního života. 

 V rámci našich kalkulací klademe zvýšený důraz na udržení sociální únosnosti ceny vody, která podle 
Světové zdravotnické organizace (WHO) představuje 2 % z čistých příjmů domácností (výpočet vychází z podílu 
průměrných nákladů domácnosti na území působnosti SVS na cenu vody vč. DPH k celkovým průměrným čistým 
příjmům domácností, kdy průměrné příjmy jsou stanovovány jako vážený průměr údajů za Ústecký a Liberecký 
kraj s využitím údajů ČSÚ a průměrná spotřeba je stanovována pro aktuální rok z podkladů o skutečné spotřebě 
v oblasti působnosti SVS). 

 

Cena V+S 
pro rok 2016 

Cena bez 
DPH 
(Kč/m3) 

Cena vč.  
15 % DPH 
(Kč/m3) 

Voda pitná (vodné) 43,20 49,68 
Voda odkanalizovaná 
(stočné) 42,02 48,32 

Celkem cena vody 85,22 98,0 

Poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou
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Informace ze 23. zasedání rady města 9. 12. 2015
-  Rada města schválila žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR se sídlem Sosnová 200, 470 

01 Česká Lípa, IČ: 75057930 o povolení závodu Rally Bohemia 2016, konkrétně o souhlas 
s uzavírkou silnice III. třídy (Rychnov u Jablonce - Hodkovice nad Mohelkou – Radimovice), 
souhlas s vydáním rozhodnutí zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace a souhlas 
s objízdnou trasou, a to dne 3.07.2016 v době od 7.00 hod. do 17.00 hod.

-  Rada města projednala žádost o uzavření pachtovní smlouvy zemědělský pacht č: 941, kte-
rou předložila společnost AGRO SYCHROV a.s., Husa 27, 463 44 Sychrov. Rada města s uza-
vřením shora uvedené smlouvy souhlasí a ukládá tajemnici zveřejnit záměr pronájmu na 
úřední desce města. 

-  Rada města schválila příspěvek do fondu oprav domu č. p 216 v Hodkovicích nad Mohelkou 
za rok 2015 ve výši 6 000,- Kč. Žádost podal pan Vlastimil Laurin za Sdružení vlastníků 
tohoto domu, v němž vlastní Město Hodkovice nad Mohelkou v přízemí nebytové prostory. 

-  Rada města bere na vědomí ceny vody pro rok 2016 v regionu působnosti Severočeské vodá-
renské společnosti a.s. Teplice. 

-  Rada města schválila pro rok 2016 zachování cen dané Obecně závaznou vyhláškou  
č. 4/2011 o poplatku za komunální odpad.

-  Rada města schválila návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou. 
Rada města přiděluje byt č. 8 paní R. (1933), bytem Hodkovice nad Mohelkou. Náhradníkem 
na přidělení bytu je pan V., bytem Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města projednala žádost paní Pavly Lukášové, Podlesí 622, 463 42 Hodkovice nad 
Mohelkou o udělení výjimky při placení poplatků ze psa.Rada města schválila tuto žádost 
za podmínky úhrady poplatku ze psa podle OZV 1/2011 a povoluje použití sazby určené pro 
obec Jílové.

-  Rada města souhlasí se žádostí o spolupráci, kterou podala Liberecká sportovní a tělový-
chovná organizace z.s.,, Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec 5, IČ: 46747818 na akci „Nejú-
spěšnější sportovci okresu Liberec“ formou partnerství. Rada města schvaluje poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč na pořádání této akce.

-  Rada města projednala žádost o finanční náhradu obrubníků, instalovaných k zamezení 
stékání srážkové vody z místní komunikace na p. č. 62 na zahradu p. č. 58, vše v k.ú. Rado-
ňovice. Žádost podal pan Antonín Gébl, Radoňovice 26, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.  
Rada města nesouhlasí s poskytnutím finanční náhrady a setrvává na stanovisku, které 
bylo vydáno starostkou města dne 27.10.2015.

-  Rada města svěřuje správu a údržbu hřbitova externímu dodavateli. Tím se odnímá správa 
a údržba hřbitova ze správy Technických služeb Hodkovice pro rok 2016. 

-  Rada města schválila vyhlášení ředitelského volna na dny 21. a 22. 12 2015 v Základní škole 
T.G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitelky této školy. Ředitelské 
volno je vypsáno z technických důvodů – bourání v nově budovaných prostorách.

Pokračování na straně 10

Městský úřad informuje

Informace ze 21. zasedání rady města 25. 11. 2015
-  Rada města projednala vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti Města 

Hodkovice nad Mohelkou č. 8120052373 na stavbu Liberecká 19, Hodkovice nad Mohel-
kou. Vyjádření předložila společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, 
IČ: 24729035. Součástí vyjádření je návrh smlouvy č. Z_S14_12_8120052373 o smlouvě 
budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
u zdravotního střediska. Předmětem navrhované smlouvy je sjednání podmínek, za kterých 
by byla přeložka realizována. Rada města vzala na vyjádření na vědomí a předává věc k roz-
hodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, kterou předložila obchodní společnost Severočeská vodárenská společnost 
a.s., Předmětem smlouvy je sjednání podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke 
zřízení a vymezení věcného břemene - v rámci realizace stavby Hodkovice nad Mohelkou 
– náhrada zdroje, vodovodní řad –Záskalí. Stavbou budou dotčeny nemovitosti v majetku 
Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 646 (ostatní plocha) o výměře 551 m2,  
pozemek p. č. 220 (ostatní plocha) o výměře 936 m2,  pozemek p. č. 215/1 (ostatní plocha) 
o výměře 801 m2,  pozemek p. č. 216 (vodní plocha) o výměře 23 m2 a pozemek p. č. 217 
(trvalý travní porost) o výměře 1140 m2, vše v k.ú. Záskalí.  Jednorázová finanční náhrada 
za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus DPH dle zákonné 
sazby. Rada města s uzavřením výše uvedené smlouvy souhlasí a předává věc k rozhodnutí 
zastupitelstvu města.

-  Rada města souhlasí s uzavřením Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou v době vánoč-
ních prázdnin od 23.12.2015 do 31.12.2015. Rada města ukládá ředitelce mateřské školy s uza-
vřením seznámit rodiče dětí a zároveň oznámení o uzavření MŠ dát na webové stránky MŠ. 

-  Rada města projednala návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou. 
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 33 paní K., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti v oblasti 
správních činností – vedení matričních knih a sbírek listin a další činnosti spojené s mat-
riční agendou. Kontrolu provedli pracovníci Magistrátu města Liberce. Při kontrole nebyly 
zjištěny žádné závady nebo nedostatky.

-  Rada města uděluje souhlas nájemci Kulturního domu v Hodkovicích nad Mohelkou s tím, 
že může třetí osobě pronajmout prostory pro její činnost. Souhlas se uděluje pro tyto sub-
jekty: SK Hodkovice, H.A.D. Hodkovice. Nájemní smlouvy na dobu určitou podepíše nájemce 
spolu s vlastníkem Kulturního domu.

-  Rada města projednala a ruší Směrnici o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena 
radou města dne 5. března 2014.
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ke zřízení a vymezení věcného břemene – v rámci realizace stavby Hodkovice nad Mohelkou – 
náhrada zdroje, vodovodní řad – Záskalí. Stavbou budou dotčeny nemovitosti v majetku Města 
Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 646 (ostatní plocha) o výměře 551 m2,  pozemek 
p. č. 220 (ostatní plocha) o výměře 936 m2,  pozemek p. č. 215/1 (ostatní plocha) o výměře 
801 m2,  pozemek p. č. 216 (vodní plocha) o výměře 23 m2 a pozemek p. č. 217 (trvalý travní 
porost) o výměře 1140 m2, vše v k.ú. Záskalí.  Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného 
břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus DPH dle zákonné sazby. 

-  Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení Zastupitelstva města Hodkovice nad Mo-
helkou č. 56/15 ze dne 7. 10. 2015. Zastupitelstvo města projednalo převod na základě kupní 
smlouvy o koupi nemovitosti a po předchozím projednání s předsedou družstva panem 
Antonínem Samkem bytového domu č. p. 667-670 a dotčených pozemkových parcel, ulice 
Podlesí, Hodkovice nad Mohelkou do vlastnictví Stavebního a nájemního družstva Hodkovi-
ce, IČ 254 84 796. Kupní cena bude uhrazena prodávajícímu formou zápočtu (oproti závazku 
prodávajícího vrátit kupujícímu půjčku ze Smlouvy o půjčce ze dne 5. 6. 2004) a formou 
úhrady zůstatku úvěru prodávajícího č. 000000-0155173109 u České spořitelny a.s. Zastu-
pitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy a Dohody o započtení pohledávek schvaluje 
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy a dohody.

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnos-
ti Libereckého kraje pro rok 2016, číslo smlouvy: OLP/2535/2015, předloženou panem Vla-
dimírem Mastníkem, členem rady kraje, pověřeným řízením rezortu dopravy Libereckého 
kraje. Požadovaná částka podle smlouvy činí 255.060,- Kč.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o stavu mostů a lávek a pověřuje místosta-
rostku města zadáním zpracování projektové dokumentace na opravu mostů M5 Poštovská 
ulice, M6 Rychnovská ulice a lávek L2 a L4 a propustku M00 na Záskalí.

-  Zastupitelstvo města schvaluje změnu formy zápisů z jednání zastupitelstva města. Zápis 
z jednání zastupitelstva města nebude pořizován doslovně, bude zachycena podstata projed-
návaného bodu. Zvukový záznam je uložen na Městském úřadu Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města schvaluje předběžný souhlas s projektovou přípravou pokládky optic-
kého kabelu pro společnosti AC NETWORKS s.r.o, ADV Computers s.r.o. a Metronet s.r.o. 
Pokud společnosti splní stanovené podmínky, mohou požádat zastupitelstvo města o sou-
hlas s realizací projektu.

-  Zastupitelstvo města schvaluje termíny jednání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mo-
helkou pro I. pololetí 2016 dle předložené zprávy. Termíny:  27. 1., 9. 3., 20. 4., 18. 5. a 29. 6.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

1. veřejné zasedání zastupitelstva města proběhne  
ve středu 27. 1. 2016 od 18 hodin v obřadní síni na radnici.

Termíny dalších jednání: 9. 3. 2016, 20. 4. 2016, 18. 5. 2016 a 29. 6. 2016.

Pozvánka

-  Rada města souhlasí s žádostí ředitelky Základní školy T.G.Masaryka, Hodkovice nad Mo-
helkou, aby částka ve výši 50.000,00 Kč (pořizovací cena garáže) byla převedena z rezervní-
ho fondu školy na fond reprodukce investičního majetku.

-  Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice 
za 4. čtvrtletí 2015.

Informace ze 8. zasedání zastupitelstva města 16. 12. 2015
-  Zastupitelstvo města schválilo na základě předloženého návrhu rozpočet města na rok 2016. 

Celkové příjmy jsou plánovány v objemu 40 329 800 Kč, celkové výdaje jsou plánovány ve 
výši 45 829 800 Kč a financování ve výši 5 500 000 Kč. Rozpočet města pro rok 2016 je na-
vrhován s ohledem na financování jako schodkový. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje 
na rok 2016 sociální fond ve výši 598 300 Kč.

-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2015. Příjmy v rozpočtové změně 
jsou 1.344.482,96 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 2.089.500,00 Kč a změna financování 
v rozpočtové změně je 745.017,04 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 45.444.977,16 
Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 51.339.995,20  Kč a financování po rozpočtové změně 
bude 5.895.017,04 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled města na roky 2017 až 2019 bez připomínek.

-  Zastupitelstvo města schválilo Akční plán města Hodkovice nad Mohelkou na rok 2016 
podle předloženého materiálu.

-  Zastupitelstvo města schválilo poskytování dotací včetně žádosti a závěrečné zprávy o vy-
účtování z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou na rok 2016. 

-  Zastupitelstvo města pověřuje radu města provádět nutná rozpočtová opatření v rozsahu do 
200.000,- Kč v době od schválení posledního rozpočtového opatření do konce roku 2015. Rada 
města může pověřit starostku města v době mezi jednotlivými zasedáními rady města nebo 
v době, kdy není možné operativně svolat zasedání rady města, provádět rozpočtová opatření do 
100.000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje vedoucí odboru ekonomického a správy majetku 
MěÚ provádět nutné přesuny v rámci jednotlivých účtů schváleného rozpočtu města po od-
souhlasení vedoucími jednotlivých organizací města, a to z důvodu dodržení rozpočtové kázně.

-  Zastupitelstvo města projednalo Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti Města 
Hodkovice nad Mohelkou č. 8120052373 na stavbu Liberecká 19, Hodkovice nad Mohelkou. Vy-
jádření předložila společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035. 
Součástí vyjádření je návrh smlouvy č. Z_S14_12_8120052373 o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie u zdravotního střediska. 
Důvodem přeložky je vybudování bezbariérového přístupu do zdravotního střediska.

-  Zastupitelstvo města projednalo návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace TECHNIC-
KÉ SLUŽBY HODKOVICE. Zastupitelstvo města tuto novou Zřizovací listinu příspěvkové 
organizace TECHNICKÉ SLUŽBY HODKOVICE schvaluje s účinností od 1. ledna 2016 a po-
věřuje starostku města podpisem listiny. 

-  Zastupitelstvo města schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě, kterou předložila obchodní společnost Severočeská vodárenská spo-
lečnost a.s., Předmětem smlouvy je sjednání podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy 
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SETKÁNÍ S OBČANY Jílového 25. 11. 2015

Ve středu 25. 11. 2015 proběhlo setkání rady města s občany Jílového. Velmi děkuje-
me všem, kteří se společného setkání zúčastnili a všem, kteří setkání připravili.

Rada města dostala opět mnoho informací, 
z nejdůležitějších bodů je potřeba řešit ná-
sledující. Výstavba čistírny odpadních vod 
a  kanalizace – na radnici máme projekt, 
ke kterému není vydané stavební povolení. 
Musíme provést jeho aktualizaci, zahájit 
jednání s Magistrátem města Liberec, zda je 
možné navázat na předchozí žádosti a pro-
věřit možnost financování. Sejdeme se k to-
muto tématu samostatně v únoru 2016. 

Občané Jílového dále chtějí změnit režim 
chodu zpomalovacího semaforu, je to v ře-
šení a věřím, že to dotáhneme hned začát-
kem následujícího roku. Hovořili jsme také 
o stavu komunikace k Mlejnkovým a úseku 

cesty k Loukovskému mlýnu. V sousedství 
domu manželů Hoffmannových je problém 
s propadlou kanalizací, musíme nejprve 
zjistit, kdo je tam napojen, vlastnické vztahy 
a zajistit opravu. Občané Jílového mají zájem 
vytvořit prostor pro hry a zábavu dětí, jedná-
me nyní s panem Jelínkem o směně pozem-
ků tak, aby v sousedství hasičárny vzniklo 
malé hřiště. Problematická je také cesta pro 
pěší k autobusové zastávce, v Jílovém nejsou 
chodníky a provoz je poměrně velký. 

Máme tedy mnoho další úkolů a věřím, 
že při dalším setkání bude mnoho z nich 
splněno a na dalších se bude pracovat. 

Markéta Khauerová – starostka města

Jednodenní seminář 

Hormonální jógová terapie 
24. 1. 2016 

Rodinný klub Motýlek 
HODKOVICE nad Mohelkou 

neděle 8:00-18:00 

Prevence gynekologických obtíží a harmonizace hormonálního systému  

Revitalizace a energizace organismu, zkrášlující a omlazující účinky na ženy každého věku 

Symptomy přechodu, předčasný přechod, nízké libido, emocionální nestabilitu 

Neplodnost, polycystické vaječníky, cysty na vaječnících 

Premenstruační syndrom, bolestivá nebo chybějící menstruace 

         www.hormonalni-diabetes-joga.cz                                       Cena: 2500 Kč                                           Přihlášky: jana@centrum-magnolie.cz 
                                                                            podrobné materiály v tištěné podobě, cihlička na cvičení 

  

 

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODKOVICE NAD MOHELKOU 

POŘÁDÁ 
V SOBOTU DNE 6. ÚNORA 2016 

 

 

 

 

 

 

všichni jste srdečně zváni 

REZERVACE p. Kuchta na tel: +420 602 569 262  

 

 

začátek 20:OO hod. v Hodkovickém 
KáDéčku 
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Žáci 5.B se zúčastnili krajské výtvarné fotosoutěže na téma „Voda v krajině“. Se 
svými příběhy o vodě a fotokolážemi z autorských fotografií obsadili v konkurenci 
základních škol a víceletých gymnázií přední místa:

-> 2. místo  tým: Michal Charousek, Filip Zeman, Přemysl Marek
-> 3. místo  tým: Kateřina Havlová, Kateřina Maternová

Žáci kroužku Lego se zúčastnili regionálního kola mezinárodní soutěže v progra-
mování FIRST LEGO LEAGUE.

Náš tým Medvíďata obsadil krásné 6. místo.

->  Tvořili ho žáci z 8.A - Matyáš Fiala, Jiří Růta, Kryštof Panuška, z 8.B Matyáš 
Khauer, Lukáš Hlavnička, z  6.A  Jiří Křížek, z  5.A  Dominik Arlt, Vítek 
Komňacký a David Růta. 

V krajské výtvarné soutěži „Ohrožená příroda, aneb malé činy každého z  nás 
mohou mít velký efekt“ obsadila

-> 3. místo Lucie Jágrová 5.B

V základní škole byla zahájena rekonstrukce nových prostor pro školní družinu  
a základní uměleckou školu.

Úspěchy žáků ZŠ Hodkovice n.M. ZIMNÍ POHÁDKOVÁ SEZONA
Pohádky z košíku

program na leden 2016

v neděli v 15.00 v Klubovně a zkušebně HADu v Kulturním domě

 17. 1.  O zlaté rybce (premiéra, hraje HAD)

 24. 1.  Tři prasátka (hraje Divadlo na kliku) 

 31. 1.  Hrajeme si s písničkami (hrají Háďata)

vstupné dobrovolné
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Významné dny:
1. 1. Mezinárodní den míru – vyhlášen v roce 1968
1. 1. Státní svátek ČR – Den obnovy samostatného českého státu
27. 1. Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Vyznané osobnosti:
4. 1. Jan Karafiát, spisovatel a teolog (100. výr. nar.)
7. 1. Zdeněk Sirotka, prozaik (105. výr. nar.)
12. 1. Jack London, americký prozaik (140. výr. nar.)
29. 1. Romain Rolland, francouzský prozaik (150. 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

riu
m

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.

 
 

 SEMINÁŘ  
„Zdravý úsměv v mateřských centrech“ 
Preventivní program pro rodiče s dětmi  
 
Kdy: 27. 01. 2016 od 10:45 hod. 
Tento den otevřena herna od 9:00 hod.  
 
Kde: Rodinný klub MOTÝLEK  
 
 
Jednoduchý a účinný program podpory orálního zdraví  
Pro rodiče: NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY V DANÉ OBLASTI  
Pro děti: NÁCVIK SPRÁVNÉHO ČIŠTĚNÍ ZUBŮ  
 

 
Cílem preventivního programu je zvýšit u rodičů dětí 
navštěvujících MC úroveň vědomostí a zdravotně 
odpovědného chování u domácí péče o orální zdraví.  
Obecně, tak vytvořit předpoklady k zajištění 
zdravých zubů u dětí a dospělé populace  
v budoucích letech.  
 
Vstupné 30 Kč - dárek zdarma, vstup do herny volný 
 
 
Účastníci dostanou dáreček - dentální hygiena.  
 
 
 
 

Rozsvícený  

a veselý rok 2016, přejí  

Háďata,  

Darina a Veronika  

a děkujeme.
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BÍLÍ TYGŘI – TIPSPORT EXTRALIGA 2015/2016

Bílé Tygry čeká v lednu čtveřice domácích zápasů v Home 
Credit Areně. Přijďte podpořit liberecké šelmy!

8., 15., 22.,
26. a 31. 1.

V LIBERCI

JEŠTĚDSKÁ BRUSLE

LIGA MISTRŮ – VK DUKLA LIBEREC

Ještědská brusle pořádá v Home Credit Areně již 38. ročník 
tradiční krasobruslařské soutěže, na které se představí naděje 
tohoto sportu.

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

16. 1.

21. 1.
18.00

LIBEREC CUP

Liberecký baseballový klub PATRIOTS pořádá v Hale 
míčových sportů turnaj pro děti v kategorii U13.

6. 2.

VIVALDIANNO – WORLD TOUR 2016

Nová podoba unikátní 3D koncertní show Vivaldianno se 
představí na jaře v Home Credit Areně a odstartuje zde sérii 
světového turné.

6. 5.
19.00

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

Papírnictví – Alena Thomasová 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 6

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 3

Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka čp. 216

Ovoce – Zelenina, J. Šilarová, náměstí T. G. Masaryka

Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice 

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

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

do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

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

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

 

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

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub
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DĚLNICKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 
(DTJ) V HODKOVICÍCH

Roku 1897 byla ustavena první Dělnická 
tělocvičná jednota v Praze. Za mezník v od-
štěpení dělnického tělocvičného hnutí jsou 
pokládány volby do rakouského Říšského sně-
mu v roce 1897, kdy poprvé volily i nemajetné 
vrstvy a sociálnědemokratičtí poslanci pak 
svým prohlášením, ve kterém odmítli politiku 
českých buržoazních stran, vyhrotili politic-
kou diferenciaci české společnosti a vystoupil 
proti nim i Sokol, což vedlo k hromadnému 
odchodu sociálních demokratů ze sokolských 
jednot. 22. srpna 1897 se sešlo v pražské Ty-
pografické besedě ve Smečkách 150 zájemců 
a založilo první, tzv. mateřskou dělnickou tě-
locvičnou jednotu – DTJ. Po jejím vzoru začaly 
vznikat brzy další DTJ.

Hnutí tedy vzniklo odštěpením od Sokola. 
DTJ se starají o tělesnou výchovu a zvyšování 
zdravotní úrovně a s tělesnou výchovou spoju-
jí snahy po duševním a mravním povznesení 
původně pouze dělné třídy. Ideovým podkla-
dem hnutí DTJ je socialismus. V roce 1901 
se konala porada vzniklých jednot a v srpnu 
1903 byl založen Svaz DTJČ, který soustře-
ďoval 31 jednot, 1076 členů, 100 členek, 106 
dorostenců a 130 žáků. V roce 1903 bylo uspo-
řádáno prvé svazové veřejné cvičení za účasti 
180 cvičenců. V roce 1904 byl konán první 
svazový cvičitelský kurs. R. 1905 se pořádal 
již druhý valný sjezd a počalo se s vydáváním 
"Tělocvičného ruchu" jako oficiálního orgánu. 
Cvičitelské rozhledy, orgán cvičitelstva, vychá-
zel od r. 1909, stejnokroj mužů byl zaveden r. 
1912. V roce 1913 vznikl Mezinárodní svaz 
pro tělesnou výchovu a sport, do něhož se svaz 

Roku 1897 byla ustavena první Dělnická tělocvičná jednota v Praze.

DTJČ přihlásil r. 1918. Z původního sídla Gentu 
v Belgii přesídlil později mezinárodní svaz do 
Prahy, což svědčí o významu DTJ na meziná-
rodním poli. Od r. 1913 se začíná se soustav-
nou organizovanou činností osvětovou, zřízen 
Technický výbor a Výchovný výbor svazu. Ča-
sopis Vychovatel vychází od r. 1912. Po vzoru 
Sokola se Svaz DTJ chtěl také prezentovat na 
veřejnosti masovými tělocvičnými vystoupe-
ními. Proto byla na rok r. 1915 připravována 
první všesvazová dělnická olympiáda. Pro vá-
lečné události se olympiáda nekonala. 

V červenci 1920 byla ustavena DTJ (dělnic-
ká tělovýchovná jednota) v Hodkovicích, která 
požádala jednotu Sokola o uvolnění některých 
dní pro svoje cvičení v České Besedě a o zapůj-
čení nářadí. 1. 8. 1920 jednal Sokol o této žá-
dosti, pro bylo 24 br., 8 bylo proti.

První veřejné společné cvičení mezinárod-
ního svazu se konalo pod názvem Dělnická 
Olympiáda 1921 za účasti 22314 cvičících. II. 
Dělnická Olympiáda byla r. 1927 (30066 cvi-
čících) v Praze, III. v r. 1931 ve Vídni. Vedle 
tělocviku prostého a na nářadí se pěstují v DTJ 
od r. 1924 míčové hry, od r. 1925 plavectví. Pro 
mládež byl zaveden v roce 1920 skauting. 

V některých krajích se pěstují zimní spor-
ty a tenis. Vedle uvedených časopisů vydává 
svaz DTJČ pro žactvo Zlatou Bránu, pro dorost 
Náš dorost; jednotlivé kraje mají své Věstníky. 
R. 1929 měl svaz DTJČ 11031 jednot (117622 
členů). Z toho je asi 50000 mužů, 15000 žen, 
7000 dorostenek, 18000 žáků a stejný počet 
žaček. Organizačně je svaz DTJČ rozdělen na 
obvody, okresy a kraje. Za vznikem jednot stá-

li především sociální demokraté. Těsně před 
odštěpením komunistické strany od sociální 
demokracie v roce 1921 proběhl v celostátním 
vedení svazu i v jednotách souboj o vliv. Soci-
ální demokraté si uchovali vliv na svaz, levičá-
ci založili svou organizaci pod názvem Federa-
ce dělnických tělocvičných jednot (FDTJ). 

(Poznámka: Můj otec, který se chtěl stát členem 
Sokola, protože chtěl podpořit „češství“ v Hodko-
vicích, nebyl bohužel do Sokola přijat, byl vyhnán 
s tím, že Sokol je pro střední a vyšší vrstvy, on že 
je synem dělníka, chudáka, který je navíc člen soc. 
dem. strany a bylo mu řečeno, ať si táhne do DTJ, 
že patří mezi chudinu a ať se již nikdy necpe mezi 
elitu Hodkovic. Pro mého otce to byl velký životní 
šok, s kterým se nikdy nevyrovnal. Pamatoval si 
ty, kteří ho nevzali mezi sebe, a neměl je celý život 
rád, neodpustil jim to ponížení.).

 
DTJ v Hodkovicích (a nejen v Hodkovicích) 

byla ve srovnání se Sokolem velice chudá. Otec 
vzpomínal, že k dispozici bylo lano, dva míče 
a většinou se cvičilo venku. 

Za německé okupace byly DTJ centry pro-
tifašistického odboje a někteří její členové 
spolupracovali s tzv. Obranou národa. Po roce 
1948 byly DTJ zrušeny nebo začleněny do "jed-
notné tělovýchovy".  Tak tomu bylo i v Hodko-
vicích, kde došlo k sloučení jak DTJ, tak i So-
kola se Sportovním klubem  (SK) Spartakem 
Hodkovice.   V 90. letech 20. století, po pádu 
komunistického režimu, byly některé jedno-
ty obnoveny a vznikl i nový Svaz dělnických 
tělovýchovných jednot, který některé z obno-
vených jednot zastřešuje. Nově pěstují kromě 
cvičení též atletiku a další sporty a jejich členy 
jsou zejména střední vrstvy našeho obyvatel-
stva i drobní podnikatelé. V Hodkovicích již 
činnost DTJ obnovena nebyla, Sokol svoji sa-
mostatnou činnost obnovil.

Svaz dělnických tělovýchovných jednot 
České republiky sdružuje všechny dělnické 
tělovýchovné a tělocvičné jednoty působí-

cí v České republice. V současné době SDTJ 
sdružuje asi 30 jednot. Svaz Dělnických tě-
lovýchovných jednot (DTJ) sdružuje Dělnické 
tělovýchovné jednoty celé republiky, zajišťuje 
rozvoj tělesných a mravních hodnot přísluš-
níků členských Jednot, přispívá k harmonické-
mu rozvoji jejich osobností a k výchově k de-
mokracii, humanismu a solidaritě. 

Česká strana sociálně demokratická uvádí 
na svých stránkách, že DTJ je partnerem této 
strany.

Vytvořeno s použitím internetových stránek.
Ing. Václav Zajíček

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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Průkaz DTJ
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KINO – LEDEN 2016 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 1. ledna a 8. ledna
NEPROMÍTÁ SE

Pátek 15. ledna v 19 hodin
LADÍME 2
Mají perfektní hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a celá Amerika jim leží 
u nohou. Hudební komedie USA.  Doporučeno od 12 let. Délka 113 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Pátek 22. ledna v 18 hodin
PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
Pírko je ptačí sirotek, který jednoho dne sebere všechnu odvahu a vydá se na 
dobrodružství, na jehož konci ho čeká vysněné africké zimoviště. Francouzský 
animovaný film pro celou rodinu. Délka 90 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 29. ledna v 19 hodin
MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ
Akční dobrodružný thriller USA s Tomem Cruisem v hlavní roli. Podaří se 
elitním agentům zastavit útok profesionálních teroristů na světový pořádek?                       
Doporučeno od 12 let. Délka 132 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

Fotografie z filmu PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ.


