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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři, 

jsme rádi, že i v novém roce 2023 máte zájem o dění v našem krásném městě. Nadále Vám budeme 
každý měsíc přinášet kulturní a společenské tipy na akce, informace z úřadu a články od spolku 
Rodáků a přátel Hodkovic.

Za redakční radu Naďa Burianová

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

Jarmila Procházková

Marie Čepelková

Zdeňka Vytlačilová

Naši jubilanti v lednu 2023
Eva Hamplová

Karel Hanisch

Vážení spoluobčané, milí přátelé.

Stojíme na prahu roku 2023  
a jsme všichni plni očekávání, co nám nový rok přinese.

Součet čísel nového letopočtu nám dává číslo sedm.

Sedmička je považována za šťastné číslo.

A tak nám všem přeji, ať je rok 2023 šťastný,  
ať máme pevné zdraví a život nás baví.

S úctou Markéta Khauerová, starostka města
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3. veřejné zasedání

Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou  
se bude konat 25. ledna 2023

od 17.30 hodin v obřadní síni radnice.
Těšíme se na Vaši účast

ZasedáNí ZastuPitelstva města

Jenže to, co se jeví na první pohled jako zábava, 
se rychle může změnit v boj o život. Stoupnout 
na tenký led a zahučet do mrazivé vody je pro 
mnohé z nás noční můrou. Před vstupem na 
led musíme ověřit jeho pevnost, nejlépe dupnu-
tím na okraj vodní plochy. Je vhodné vstupovat 
na led v čase, kdy celodenní teploty klesnou pod 
bod mrazu po dobu deseti dnů a tloušťka ledu 
je aspoň dvacet centimetrů. Pokud přeci jenom 
uslyšíme praskání, vraťme se ihned na břeh, to 
samé platí pro trhliny, praskliny v ledu. Jestliže 
se už někdo propadne pod led, nikdy se k da-
nému místu nepřibližujte vestoje, ale v kleče 
nebo plazením, na pomoc si vezměte hokejku, 
případně delší větev, bundu, opasek nebo lano. 

Je praktické, aby někdo zůstal na břehu 
a měl u sebe nabitý mobilní telefon a věděl, 
kde se nachází (název vodní plochy, nejbližší 
ulice, číslo domu, pouliční lampy, GPS souřad-
nice aj.). Zachráněnému se po vytažení z vody 

snažme zajistit teplo a suché oblečení. V přípa-
dě šoku nebo silného podchlazení přivolejme 
zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155 
nebo hasiče na lince 150 či 112. Při selhání 
základních životních funkcí zahajte okamžitě 
resuscitaci zachraňovaného a pokračujte v ní 
až do příjezdu záchranářů.

autor: kpt. PhDr. Tomáš Beneš,   
HZS Libereckého kraje

HasiČi Radí OBČaNŮm
vstup na zamrzlou vodní plochu může být riskantní

K zimním radovánkám patří neodmyslitelně sportovní aktivity. Jakmile se hladiny rybníků, vodních 
nádrží při delších a silnějších mrazech pokryjí vrstvou ledu, vyrážíme si zabruslit nebo se procházet po 
zamrzlém rybníce či přehradě.
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informace z rady a zastupitelstva města

informace ze 3. jednání rady města 23. 11. 2022
––  Rada města schválila Servisní smlouvu č. GDS/ZE220015/S 055 se spol. GEMOS DOPRAVNÍ 
SYSTÉMY, a.s., Hálova 47/12, 190 15 Praha – Satalice na služby, správu a servis ukazatele rych-
losti GEM CDU 2605 Zeus za cenu 6 300,00 Kč/rok bez DPH. Radar je umístěn v ul. Mánesova. 

––  Rada města schválila Smlouvu o servisu se spol. Gornex s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00 
Praha 2 na pravidelný a nepravidelný servis 1 ks inteligentního ukazatele rychlosti ZEUS se 
zobrazením registrační značky za ceny uvedené v čl. 4. Radar je umístěn v ul. Mánesova.  

––  Rada města souhlasí s Návrhem na změnu čerpání právních služeb, který předložila spol. KVB 
advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice, kdy se jedná o úpravu cen za 
poskytování právních služeb.

––  Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. S0049/2018 se spolkem Šance zvířatům z. s., 
IČ: 01443356 se sídlem Barandov 256, 463 31 Chrastava, který upravuje cenu za zajištění kastra-
ce koček, včetně jejich odchytu, manipulace, příp. příjmu do útulku.  

––  Rada města schválila Smlouvu k převzetí odpadů k recyklaci či využití se spol. Marius Pedersen 
a. s., Středisko 1046 MP Liberec, Vítová 361 se sídlem Průběžná 1940, 500 09 Hradec Králové, 
IČ: 42194920. 

––  Rada města projednala nabídku spol. Alostar s r.o., Hranice VII – Slavič 122, 753 61 Hranice 4, 
IČ: 01461656 na koupi pozemku p. č. 2897 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Rada města s náku-
pem nesouhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

––  Rada města schválila příspěvek do fondu oprav domu č. p 216 v Hodkovicích nad Mohelkou za 
rok 2022 ve výši 6 000,- Kč. Žádost podal pan V. L. za Sdružení vlastníků tohoto domu, v němž 
vlastní Město Hodkovice nad Mohelkou v přízemí nebytové prostory.

––  Rada města projednala žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR, se sídlem Sosnová 200, 470 01 
Česká Lípa, IČ 75057930  o povolení závodu Rally Bohemia 2023, konkrétně o souhlas s uzavír-
kou silnice III. třídy (Radoňovice - Hodkovice nad Mohelkou – směr Sedlejovice), souhlas s vydá-
ním rozhodnutí zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace a souhlas s objízdnou trasou, 
a to dne 8. 7. 2021 v době od 10:00 hod. do 19:30 hod. Rada města předala věc k projednání do 
zastupitelstva města. 

––  Rada města souhlasí s termínem terénního závodu Wild Grizzly dne 5. 8. 2023 s tím, že přesná 
trasa a podmínky pořádání akce budou ještě s pořadatelem projednány.

––  Rada města schválila navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva města v 1. pololetí 
2023 a předává věc do zastupitelstva města.

––  Rada města schválila Nájemní smlouvu č. 38N22/41 mezi Městem Hodkovice nad Mohelkou 
a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
na část pozemku p. č. 3086, k. ú. Hodkovice nad Mohelkou o výměře 3 m2 za účelem realizace 
stavby „Autobusová zastávka ul. Pelíkovická, Hodkovice n. M.“, kdy se jedná o dočasný zábor pro 
účely terénních úprav zeleně.

pokračování na straně 6
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informace ze 4. jednání rady města 07. 12. 2022
––  Rada města vzala na vědomí žádost o opravu komunikace p. č. 62, k. ú. Radoňovice, kterou po-
dala paní J. P. Komunikace bude opravena po ukončení těžby dřeva, opravu zajistí město Rychnov 
u Jablonce nad Nisou.

––  Rada města souhlasí s žádostí ředitele TS Hodkovice pana Petra Hanuse o navýšení příspěvku 
z rezervy pro TS Hodkovice o 200.000,00 Kč z důvodu čerpání schváleného rozpočtu TS Hod-
kovice nad rámec běžné údržby na opravu asfaltového povrchu komunikací Citeře a část ul. 
Poštovská a nákup kabelů a chráničky pro veřejné osvětlení. Navýšení příspěvku bude schváleno 
v RO č. 5/2022.

––  Rada města projednala návrh Systémového postupu při prodeji pozemků města a předává věc 
k projednání do zastupitelstva města.

––  Rada města projednala úpravu ceníku pro Sportovní halu Hodkovice nad Mohelkou od 1. 1. 2023, 
navrhuje se zvýšení cen o 30% a předává věc k projednání do zastupitelstva města.

––  Rada města schválila výpověď z nájmu části pozemku p. č. 3298 v k. ú. Hodkovice nad Mohel-
kou. Výpověď podal dne 5. 12. 2022 pan D. P., Hodkovice nad Mohelkou. Dle ujednání v nájemní 
smlouvě č. 7/2016 může být smlouva vypovězena oběma stranami, a to písemně s výpovědní 
lhůtou 3 měsíců.  Nájem skončí dne 31. 3. 2023.

––  Rada města souhlasí s převodem Smlouvy o využití předurčené jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů obce Hodkovice nad Mohelkou z DS Sychrov, Radimovice ev. č. 46 na ALZHEIMER HOME 
Sychrov, Radimovice 134 a jeho integraci do ALZHEIMER HOME z.ú., Urešova 1757, Praha 4, 
IČ: 03593207.

––  Rada města schválila návrh na obsazení bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o výmě-
nu bytu č. 9 za byt č. 1. panu O.G.

––  Rada města schválila návrh na obsazení bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou a přiděluje byt č. 9 
panu V. S., Hodkovice nad Mohelkou.

––  Rada města schválila návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou a přidě-
luje byt č. 26 paní S. Š. Liberec.

––  Rada města schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění stravování mezi SNAKE spol. s.r.o., 
Kališnická 379/8, 130 00  Praha 3 – Žižkov, IČ: 499 02 440 a Městem Hodkovice nad Mohelkou, 
kdy dochází od 1. 1. 2023 ke zvýšení ceny oběda v DPS z 97,- Kč na 105,- Kč.

––  Rada města schválila nabídku na zhodnocení finančních prostředků města. Rada města schva-
luje založení Vkladového účtu u České spořitelny a. s. První vklad bude 12 mil. Kč na 3 měsíce.

––  Rada města schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo stavby „Oprava ulice Lesní“, kdy dojde k na-
výšení ceny z důvodu kolize s plynovým zařízením a zvýšením a posunu opěrné zdi o částku 
392 683,69 Kč bez DPH.

informace ze 2. zasedání zastupitelstva města 14. 12. 2022
––  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2022. Příjmy v rozpočtové změně jsou 
44 131,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 44 131,00 Kč a změna financování v rozpočtové 
změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 67 526 051,79 Kč, výdaje po rozpočto-
vé změně budou 98 317 151,79 Kč a financování po rozpočtové změně bude 30 791 100, 00 Kč. 
Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.
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––  Zastupitelstvo města pověřilo radu města prováděním změn rozpočtu do konce roku 2026 pro-
střednictvím rozpočtových opatření bez omezení v těchto případech:
–y  v případě nutnosti vyrovnání příjmů a výdajů při uzavření jednotlivého rozpočtového opatře-

ní jako rozdíl na položku „rezerva rozpočtu“; 
–y  při změnách vyvolaných rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků 
–y  při čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo 

města o nich již věcně rozhodlo; 
 Zastupitelstvo města bude seznámeno s rozpočtovým opatřením na nejbližším zastupitelstvu po 
schválení rozpočtového opatření.

––  Zastupitelstvo města schválilo na základě předloženého návrhu rozpočet města na rok 2023. 
Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 70 075 840,00 Kč, celkové výdaje jsou plánovány ve výši 
85 896 940,00 Kč a financování je plánováno ve výši 15 821 100,00 Kč. Rozpočet je navrhován 
jako schodkový a financování je zajištěno z ušetřených finančních prostředků z minulých let. 

––  Zastupitelstvo města zároveň schválilo na rok 2023 sociální fond ve výši 628.000,00 Kč na stra-
ně příjmů a výdajů.

––  Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci Systémového postupu při prodeji pozemků města 
včetně cenových kategorií podle předloženého návrhu s platností od 01. 01. 2023. 

––  Zastupitelstvo města schválilo aktualizovaný ceník víceúčelové sportovní haly podle předložené-
ho návrhu s platností od 1.1.2023. 

––  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Hodko-
vice nad Mohelkou, provedenou kontrolory Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumané 
období je od 01.01.2022 do 30.09.2022. 

––  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zápis č. 1 ze schůze Kontrolního výboru a schválilo plán 
kontrol na rok 2023 a Jednací řád Kontrolního výboru.

––  Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku p. č. 36/2 (ostatní plocha) o velikosti 
55 m2 a pozemku p. č. 34/1 (zahrada) o velikosti 30 m2 obojí v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou 
podanou panem L. P., Jablonec nad Nisou za cenu 800,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. 

––  Zastupitelstvo neschválilo nabídku spol. Alostar s.r.o., Hranice VII – Slavič 122, 753 61 Hrani-
ce 4, IČ: 01461656 na koupi pozemku p. č. 2897 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou.

––  Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem bezúplatného převodu pozemků p. č. 957, 958 a 959 
v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou z majetku Římskokatolické církve do majetku města Hodkovice 
nad Mohelkou včetně staveb a pověřilo starostku města jednáním v této záležitosti. 

––  Zastupitelstvo města stanovilo výši měsíční odměny za výkon funkce předsedy Komise pro pro-
jednávání přestupků podle § 84 odst. 2), písm. v) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů s účinností od 01.01.2023 ve výši 10.000,00 Kč.

––  Zastupitelstvo města schválilo Kupní smlouvu „Nákup nového vozidla s novou pracovní ploši-
nou“ mezi Technickými službami Hodkovice nad Mohelkou, IČ 65100441 a spol. Plošiny Rybáček, 
s.r.o., IČ 27279618 za částku 3.425.500,00 Kč bez DPH. 

––  Zastupitelstvo města neschválilo Žádost o příspěvek na provoz výchovně-vzdělávacího klubu 
Lesní klub Skaláček.

––  Zastupitelstvo města schválilo navržené termíny jednání Zastupitelstva města pro 1. pololetí 
2023 dle předloženého plánu.

Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je podle stávajícího ceníku, a možnost úhrady je:
– hotově na pokladně 
– platební kartou na pokladně 
– bezhotovostně na účet města 0984945399, kód banky 0800, v.s. 1337 a číslo popisné.

Termíny pro platbu poplatku za komunální odpad  jsou:
– při pololetní platbě je termín do 31. 3. 2023 a do 30. 9. 2023,
– při jednorázové platbě za celý rok je termín do 31. 5. 2023.

Termín pro platbu poplatku za psa je do 31.03.2023
– hotově na pokladně 
– platební kartou na pokladně 
– bezhotovostně na účet města 0984945399, kód banky 0800, v.s. 1341.

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

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

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

VYSÍLÁME Z JEŠTĚDU 
V LEPŠÍ DIGITÁLNÍ 
KVALITĚ
DAB+ kanál 12C | CRo-LIBEREC | liberec.rozhlas.cz

DIGITÁLNÍ  rádio DAB+

ÚHRada POPlatKŮ v roce 2023
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Ceník za vývoz nádob na komunální odpad pro rok 2023 
(koeficient 0,65 Kč/ 1 litr) 
Rok - 52 týdnů / 26 týdnů 

 
Velikost nádoby Frekvence svozu Roční 

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

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

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

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

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

   
Pytle 60 litrů 12 ks     468,- Kč 

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

110 l od 01.01. do 30.04. 2023 a od 
01.11. do 31.12.2023 

14denní  
(14 svozů) 

   
 1.001.- Kč 

   
Pytel 60 l - doplňkový 1 ks 39.- Kč 

Pytel 120 l - doplňkový 1 ks 78.- Kč 
 

*Tyto nádoby z důvodu ukončení výroby již nebudou nově přistavovány  

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

 

Ceník za vývoz nádob na komunální odpad
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Povinnosti držitele psů

Každý si může pořídit a vlastnit psa libovol-
ného plemene a v libovolném počtu, ovšem jen 
za podmínky dodržování občanského zákoníku, 
veterinárních, zdravotních předpisů a zákona 
o místních poplatcích. Plátce poplatku má ohla-
šovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů 
ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za 
následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 
dnů je poplatník rovněž povinen oznámit kaž-
dou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. 

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

Na veřejném prostranství má povinnost dr-
žitel psa vést na vodítku tak, jak mu to ukládá 
Obecně závazná vyhláška města Hodkovice nad 
Mohelkou č. 2/2011 o zabezpečení veřejného po-
řádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu 
psů na veřejném prostranství a pořídit pro něho 
náhubek, zvláště jde-li o nebezpečné plemena. 
Majitel či vedoucí psa musí zabránit tomu, aby 
pes obtěžoval jiné osoby či zvířata. Zákaz vstu-
pu psů platí pro dětská hřiště a pískoviště. Volné 
pobíhání psů není v zastavěné části města po-
voleno. Pokud se pes vzdálí od držitele natolik, 
že ho není schopen ovládat, může být taková si-
tuace posouzena jako porušení obecně závazné 
vyhlášky města s pokutou do 100 000,- Kč, nebo 
jako únik zvířete a porušení povinnosti podle 
§ 13 odst. 1 Zákona na ochranu zvířat proti tý-
rání (č. 246/1992 Sb.), tj. učinit opatření proti 
úniku zvířete.  

Povinné očkování proti vzteklině musí dr-
žitel psa zajistit v šesti měsících věku psa, poté 
opakovaně vždy po uplynutí jednoho roku. Od 

správný vztah ke zvířatům znamená kromě radosti také starosti, povinnosti a péči. 
Řešení vztahu majitelů zvířat a ostatních osob pohybujících se na ulici je ve vzájemné 
toleranci.

01.01.2020 je každý držitel psa povinen zajistit 
označení psa mikročipem.
Častým důvodem sporů mezi „pejskaři“ 

a ostatní veřejností je čistota veřejného prostran-
ství. Z vlastní zkušenosti musíme potvrdit, že 
pro část „pejskařů“ bohužel stále není samozřej-
mostí uklízet po svém psovi. Každý jistě ví, že po 
svém psu musí uklízet- je to asi nejvýznamnější 
povinnost psího majitele a důvod slušnosti ma-
jitele psa.

Když nebudete uklízet psí exkrementy, hrozí 
vám pokuta, jde totiž o přestupek. Každý držitel 
či průvodce psa by měl mít s sebou sáčky pro 
odstranění exkrementů.

Sáčky je možné si vyzvednout na podatelně 
Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou.

Výkaly psů a koček mohou být skutečně ne-
bezpečným zdrojem některých virových, bakte-
riálních a parazitárních onemocnění. Některá 
onemocnění jsou přenosná mezi zvířaty, ale jsou 
i taková, kterými se může od zvířete nakazit 
i člověk.

Velmi častý je u zvířat výskyt vajíček škr-
kavek, článků tasemnic a mikroskopických pr-
voků. Obrana spočívá v důsledném dodržování 
základních hygienických zásad kam patří hlav-
ně osobní hygiena a odstraňování výkalů zvířat 
z ulic. Neméně důležitá je preventivní vakcinace 
psů proti nákazám a pravidelné odčervování psů 
a koček, která snižují riziko přenosu onemocně-
ní na minimum.

Při pokousání psem je dobré nepodcenit si-
tuaci a získat doklad o očkování psa proti vztek-
lině. Každý držitel psa má povinnost zajistit 
neprodleně veterinární vyšetření v případě, že 
došlo k poranění člověka.

Pes není subjektem práva. Odpovědnost za 
psa nese osoba, které zvíře patří, tj. slovy zákona 
vlastník psa. Majitel nemá povinnost pouze vůči 
svému psovi a ostatním lidem, ale vůči celému 
svému okolí, kde se se psem pohybuje. 
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informace ke stavbě kanalizace a ČOv Jílové
Vážení spoluobčané,
ráda bychom Vás informovala o dění na stavbě kanalizace a ČOV v Jílovém. Stavba má dle původ-
ního harmonogramu několikaměsíční zpoždění.

Kanalizační stoky jsou téměř dokončené, ovšem stavba ČOV je teprve na svém začátku. Z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek bude zhotovitel provádět pouze práce, které počasí dovolí a jak-
mile to bude možné, stavba bude pokračovat.

Dle sdělení zhotovitele je předpokládané spuštění zkušebního provozu ČOV a napojení obyvatel Jílo-
vého na kanalizaci v měsíci červnu 2023.

Všem obyvatelům Jílového děkuji za trpělivost a spolupráci a omlouvám se za způsobené komplikace.
Helena Řezáčová, místostarostka města

Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, 
včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z far-
mových chovů, nechat je volně pobíhat v honitbě 
mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

Je nutné dávat na psa pozor také v lese. My-
slivecká stráž je oprávněna usmrcovat v honitbě 
toulavé psy, kteří mimo vliv svého majitele nebo 
vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od 
nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení proná-
sledují zvěř – pokud je nemovitost umístěna na 
oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho 

oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ov-
čácké, slepecké, zdravotnické, záchranářské a slu-
žební a na kočky.

Pes je závazek na celý život a  musíte se 
o  něho starat. Zohledněte, zda jste schopni 
mu poskytnout vše, co potřebuje. To znamená, 
že musíte vědět, jak pečovat o plemeno, které 
jste si vybrali. Základem je zajištění čisté vody, 
správného krmiva a  také každodenní hraní 
a interakce se psem.

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

Rada města schválila od ledna 2023 navýšení ceny  
za náš kulturní kalendář na 20 Kč.

Cena je navyšována z důvodu zvýšení nákladů na tisk.

Kulturní kalendář bude vydán vždy do 5. dne v měsíci.

iNFORmaCe PRO ČteNáŘe
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Novinky v knihovně
láska pro samouky  

Barbora Šťastná
Jak se liší randění v osmnácti a ve čtyřiceti? Vlast-
ně skoro nijak. Ve čtyřiceti jste pořád stejně nejistí 
a zmatení jako v osmnácti, jenom už to nevypadá 
tak roztomile. Klára se o tom přesvědčí, když ze dne 
na den skončí její manželství a ona se znovu ocit-
ne ve světě nezadaných. Zažije pár katastrofických 
schůzek, zjišťuje, jak vypadá seznamování přes Tin-
der, Facebook, Messenger a Instagram, a že trapasy 
online jsou stejně trapné jako ty skutečné.

Krkonoše, seznamte se: vrátíme se ve 
staletí, ať poznají to naše děti  

Danka Šárková
Autorka se, společně s fotografem, pokusila ztvár-
nit život v minulosti ze svého úhlu pohledu a vrá-
tit se zpět v čase.První část knihy vás provede po 
horských cestách, boudách, ale též zavítáte do měst 
v podhůří. Ve druhé části se dozvíte, co jsou dračky, 
srp, poudačky, loktuše a mnoho jiného.

vážení čtenáři od ledna 2023 se mění 
poplatky v městské knihovně.

Poplatky v městské knihovně

Poplatek na 1 rok
Děti: 80 Kč
Senioři: 100 Kč
Dospělí: 120 Kč
Rodinná průkazka: 200 Kč
1. upomínka za: 0 Kč
2. upomínka za: 30 Kč
3. upomínka za: 50 Kč
4. upomínka za: 70 Kč
5. upomínka za: 100 Kč 
Jednorázová výpůjčka:  40 – 50 Kč.
Laminace A4: 50 kč.
Duplikát legitimace: 30 Kč. 

Klára Bínová, Naďa Burianová
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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 75,- Kč

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e
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Hodkovická adventní 
cesta vzhůru

Vážení přátelé,
děkujeme Vám všem, kteří jste navzdory 
mrazivému počasí vystoupali Hodkovickou 
adventní cestou vzhůru až na Kalvárii a zazpí-
vali jste si s námi vánoční písničky. Děkujeme 
Vám také za přízeň v minulém roce a těšíme 
se na další společné akce.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic

MEDOVÁ DÁMSKÁ JÍZDA
úterý 17. ledna od 18.00 hodin

Rodinný klub MOTÝLEK

beseda se včelařem
výroba svíček z včelího vosku

medové pohoštění
ochutnávka medu

rezervace na tel.: 728366078
vstupné dobrovolné 

ČSV HODKOVICE NAD MOHELKOU

vážená paní ředitelko martinko a všechny holky pečovatelky. Chtěla bych vám touto cestou 
poděkovat za rychlou a profesionální pomoc v péči o naší maminku, paní Janu Jermářovou.

Sama jsem zdravotní sestra, vím, že naše práce je náročná a často nedoceněná, ale pokud 
nás baví a děláme jí srdcem, tak to za to stojí. K mamce chodíte již tři roky. Nejprve nám 
pomohla jen donáška obědů, vlídné slovo a úsměv, ale v červnu roku 2022 doma ošklivě upadla, 
následovala velmi riziková operace, kterou zvládla. Jenže pohybově na tom nebyla vůbec dobře 
a řešili jsme otázku, jestli bude moci zůstat doma. Obrátili jsme se proto na pečovatelskou službu. 
S naprosto úžasnou, akční i stále dobře naladěnou paní vedoucí jsme vše probrali, naplánovali 
a Vaše služby perfektně fungují! Všechny "holky" pečovatelky jsou skvělé, milé, spolehlivé. 
Vím, že by byly určitě i ochotné poskytnout nezbytnou pomoc v mimořádných situacích nad 
rámec svých pracovních povinností a pracovní doby. Také velký dík a pochvalu posílám terénní 
sestřičce Věrce, která mamce neskutečně pomáhá s nácvikem chůze a s pohybem samotným. 
Díky Vašim službám mohla maminka zůstat doma "ve svém" a my být v klidu, že je o ní dobře 
postaráno, když nemůžeme zrovna nikdo z rodiny.

Proto ještě jednou VÁM VŠEM veliký dík a vše dobré v osobním i profesním životě!
Michala Vitíková-dcera s rodinou

Poděkování celému týmu pečovatelské služby



KiNO – ledeN 2023 
HOdKOviCe Nad mOHelKOu

Pátek 13. ledna v 17.30 hodin

NeJvětŠí daR

Pohádka Největší dar je doslova a do písmene boží. Bohyně zimy Morena nechce 

předat žezlo nad světem jarní Vesně a lidé s bohy musí spojit své síly, aby se společně 

pokusili dát věci do pořádku. Česká pohádka. Délka 93 minut. Vstupné 120 Kč.

Pátek 20. ledna v 18.30 hodin

váNOČNí PŘíBěH

Komedie plná nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, zvratů i  zábavy se 

odehrává na Štědrý den. Odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá 

herečka Skálová v podání Jiřiny Bohdalové. Česko. Přístupno od 12 let. Délka 123 

minut. Vstupné 120 Kč.

Pátek 27. ledna v 17.30 hodin

ZOuBKOvá víla

Zvídavá a nezbedná Violetta se učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to moc nedaří. 

Místo, aby dětem za zoubky vyčarovala hračky jako ostatní zoubkové víly, jediné, 

co umí, jsou… fialky! Animované pohádka Německo/Lucembursko. Délka 85 

minut. Vstupné 120 Kč.

PŘEDSÁLÍ KINA – LETNÍ TÁBORY 2022

výstava FOtOgRaFií
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NeJvětŠí daR
Pohádka Česko, 93 minut

Pohádka Největší dar je doslova a do písmene boží. Osu-
dy svérázných obyvatel malé valašské vísky se v ní totiž 
protnou s prastarými slovanskými bohy. Bohyně zimy 
Morena nechce předat žezlo nad světem jarní Vesně 
a lidé s bohy musí spojit své síly, aby se společně pokusili 
dát věci do pořádku. Pohádka Největší dar se natáčela na Moravě, zejména na Valašsku. (Bonton) 

Uvedeme v našem kině v pátek 13. ledna v 17.30 hodin.

váNOČNí PŘíBěH
Česká komedie, 123 minut

Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává 
během Štědrého dne. Film režisérky Ireny Pavláskové 
představí celou plejádu českých herců od Oldřicha Kaise-
ra a Jiřího Lábuse, Karla Rodena, Hynka Čermáka nebo 
Jiřiny Bohdalové, až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, 
Vladimíra Polívku, Jana Nedbala, Annu Fialovou, Sáru 
Sandevu či francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda. (CinemArt) 

Uvedeme v našem kině v pátek 20. ledna v 18.30 hodin.

ZOuBKOvá víla
Pohádka, Německo/Lucembursko, 85 minut

Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na zoubko-
vou vílu, jenže se jí to moc nedaří. Místo, aby dětem za 
zoubky vyčarovala hračky jako ostatní zoubkové víly, je-
diné, co umí, jsou… fialky! Její maturitní zkouška se blíží 
a jen víly, které ji složí, dostanou drahokam, se kterým 
se mohou pohybovat tam a zpět z lidského světa. Violetta samozřejmě pohoří na celé čáře, ale 
nebyla by to ona, aby si nenašla způsob, jak to vyřeší. A dobrodružství začíná… (Bohemia MP) 

Uvedeme v našem kině v pátek 27. ledna v 17.30 hodin.

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT
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adaPtaČNě-iNtegRaČNí KuRZY, POviNNOst PRO CiZiNCe

Absolvovat kurz je možné v 18 Centrech na podporu integrace cizinců, která pracují ve všech kra-
jích České republiky, nebo na jiném místě pod jejich administrací – například u zaměstnavatele. 
Účast na kurzu je zpoplatněna. Při nesplnění povinnosti absolvovat kurz může být cizinci uložena 
pokuta až do výše 10 tisíc korun.

Povinnost absolvovat kurz se obecně vztahuje na cizince ze třetích zemí (mimo EU), kterým bylo 
od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále pro 
cizince, kterým po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího 
pobytu na území. Projít kurzem je nutné do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení 
k pobytu. Existují samozřejmě i výjimky – například věk (méně než 15 let, více než 61 let). Více 
o skupinách, které mají povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz, lze zjistit z oficiálních 
stránek https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx nebo www.vitejtevcr.cz. 
Nově může se základní orientací pomoci i „kalkulačka“: https://aik.icpraha.com/form/ vytvořená 
Integračním centrem Praha.

Podmínkou úspěšného splnění je účast na celém kurzu, na jehož konci cizinec obdrží doklad o jeho 
absolvování. Účast na kurzu je zpoplatněna – u veřejných kurzů se jedná o částku 1500 Kč, pokud 
však hradí náklady kurzu například zaměstnavatel, jedná se o částku 800 Kč za osobu. Pokud cizi-
nec svou povinnost nesplní, může mu být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Metodiku kurzů dlouhodobě zajišťuje nezisková organizace Slovo 21, z. s. Cílem je především se-
známit cizince s jejich právy a povinnostmi vyplývajícími z pobytu na území České republiky 
a informovat je o místech, kde mohou obdržet další informace, případně pomoc. Kurz je veden 
vždy certifikovaným lektorem a tlumočníkem, kteří cizincům představí škálu témat, od základních 
informací o České republice, včetně vzdělávání, bydlení a pobytové legislativy, až po kulturní zvyky 
a tradice.

O tom, že kurz nenabízí pouze strohé informace, ale může účastníkům pomoci i v osobním životě, 
svědčí zpětné vazby absolventů. Většina jich v rámci evaluace hodnotí kurz pozitivně, a to jak jeho 
čtyřhodinovou časovou dotaci, tak i objem informací. Dlouhodobě je cizinci jako stěžejní označová-
na část kurzu věnovaná legislativě spojené s pobytem na území České republiky: „Kurz má pro mě 
velký smysl a pomáhá mi získat přehled o situaci, ve které se nacházím”. 

Největší zájem byl o kurzy tlumočené do ukrajinského, ruského a na třetím místě do anglického 
jazyka. Kurzy byly tlumočeny i do celé řady dalších jazyků. Standardně nabízenými jazyky jsou 
vietnamština, mongolština, srbština, arabština, španělština, francouzština. Proběhly ale i kurzy 
v japonštině, thajštině nebo hindi.

Již téměř dva roky platí pro některé cizince ze třetích zemí povinnost absolvovat 
adaptačně-integrační kurz „vítejte v České republice“. Za rok realizace kurzů jich 
v součtu proběhlo téměř 1000 a registrovalo se na ně přes 15 tisíc osob.



19Kulturní kalendář 19

mikuláš ve škole
v pondělí 5. prosince zavítal do naší školy mikuláš. děti z prvního stupně navštívily peklo, 
kde na ně čekali čerti, čertice, andělé a mikuláš s knihou hříchů. Nezbedníci slíbili, že se 
polepší a hodné děti byly odměněné pochvalou.

Rozsvícení Betlému před školou
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Bláznivý čertovský den u Ježečků
Bláznivý čertovský den u Krtečků

Zima s Ježečky

Prosinec v mateřské škole

Myšky přejí krásne Vánoce v DPS

Sv. Barbora u Myšek

Přání krásných Vánoc po Hodkovicích Myšky ježdíkují


