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Vážení čtenáři, 
jsme společně na prahu nového roku a já bych vám ráda, za kolektiv redakční rady, popřála 
vykročení tou šťastnou nohou. Aby se vám všem v roce 2017 dařilo v soukromém i pracovním 
životě a třeba se i splnilo nějaké to tajné přání.

Krásný měsíc leden a celý nový rok přeje Naďa Burianová

Vážení spoluobčané,

S nástupem nového roku jsme všichni plni očekávání, co nám následující dny přinesou.

Stojí před námi všemi  mnoho výzev a já Vám přeji  
hodně sil, odvahy a vůle k jejich zdolání.

Vše dobré v roce 2017, pevné zdraví, štěstí a vzájemné porozumění Vám přeje

Markéta Khauerová

 Jubilanti v lednu 2017

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Eva Bouchalová 

Jaroslav Procházka 

Karel Stejskal 

Vladislav Kos 

Oldřiška Janatová 

Bohumil Hrdlička 

Vladislav Kryslička 

Eduard Nypl 

Peter Drótoš

Fotografie z představení Nezapomeňte si svačinu (15. 12. 2016)

Ve středu 7. prosince byl za okny základní školy za zpěvu koled pěveckého 
kroužku slavnostně rozsvícen betlém, který vyrobili sami žáci školy.  

Betlém dělal radost kolemjdoucím po celé vánoční svátky.



4 5Kulturní kalendář Kulturní kalendář 5

DIVADELNÍ SOUBOR  V O J A N   
HRÁDEK NAD NISOU

uvádí veselohru

Michaela Doleželová & Roman Vencl

představení se koná ve čtvrtek 16. února 2017  
od 18 hodin v Městském kine v Hodkovicích nad Mohelkou

Osoby a obsazení
 Johana Žaneta Krupková
 Zita Helena Svobodová
 Eliška Lenka Kovaříková

	 Režie:	 Žaneta	Krupková
	 Pomocná	režie:	 Jan	Sladký
	 Zvuk:	 Jan	Sladký
	 Text	sleduje:	 Vlaďka	Půtová
	 Scéna:	 Žaneta	Krupková	a	kolektiv
	 Kostýmy:	 kolektiv

KRÁLOVNY

Pár slov o autorech Michaele Doleželové a Romanu Venclovi
Autorské	duo	Doleželová	–	Vencl	patří	k	mladým	nadějím	českého	divadla.	Jsou	ab-

solventy	činoherního	herectví	na	Janáčkově	akademii	múzických	umění	v	Brně.	Divadelní	
hry	píší	společně	od	roku	2006,	kdy	vznikla	jejich	prvotina	„Výročí“.	Na	svém	kontě	mají	
již	několik	divadelních	komedií;	jejich	zatím	nejúspěšnější	hra	„Když	se	zhasne“	se	stala	
nejuváděnější	českou	komedií	roku	2012	(pět	nastudování	během	jedné	sezony).	Autor-
sky	spolupracují	s	Moravským	divadlem	Olomouc,	s	Městským	divadlem	Zlín	nebo	s	bra-
tislavským	Štúdiem	L+S.

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní,literární, audiovizuální agentura z.s., Krátkého 1, Praha 9

Slovo o hře
Hra	Královny	s	podtextem	„kde	je	humor	je	i	naděje“	se	odehrává	v	lázeňském	pro-

středí,	na	jednom	pokoji.	Tři	ženy,	které	se	na	něm	sejdou,	by	se	za	normálních	okolností	
nemohly	nikdy	setkat,	nebýt	havárie	vodovodního	potrubí,	ke	které	dojde	v	jednom	z	lá-
zeňských	křídel.	

Každá	z	hrdinek	má	odlišný	problém,	přesto	však	mají	cosi	společného	–	všechny	byly	
v	nedávné	době	vystaveny	zlomovým	životním	okamžikům	a	teď	stojí	před	nelehkým	úko-
lem	–	naučit	se	žít	své	nové	životy.	

Johana	(40)	je	po	autohavárii,	podrobila	se	operaci	nohy	a	došlo	ke	komplikacím.	Láz-
ně	jsou	její	poslední	možnost	záchrany,	jinak	hrozí,	že	o	nohu	přijde.	Zita	(60)	má	zase	pro-
blémy	s	nervy	a	v	lázních	je	kvůli	duševní	očistě.	Mladá	slečna	Eliška	(25)	přišla	v	nedávné	
době	o	zrak	a	učí	se	s	tímto	handicapem	žít.	

Tyto	tři	postavy	jsou	generačně	i	sociálně	každá	někde	naprosto	jinde,	přesto	spolu	
musí	strávit	 relativně	dlouhou	dobu.	A	 je	to	právě	humor,	který	drží	člověka	nad	vodou	
v	těch	nejtěžších	chvílích	a	pomáhá	mu	zdolávat	i	ty	nejhorší	překážky.	Královny	jsou	ko-
medií	plnou	upřímného	humoru,	ze	kterého	občas	mrazí	v	zádech.
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Městský úřad informuje

Informace z 20. zasedání rady města 23. 11. 2016
-  Rada města schválila příspěvek do fondu oprav domu č. p 216 v Hodkovicích nad Mohelkou za rok 

2016 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 schválila skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0002 č.j. HS 02/1991-PR. 
Předmětem nájmu je objekt zahradnictví na st.p.č. 849 o výměře 126 m2 a zahrada p.p.č. 1346/1 
o výměře 13141 m2. 

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů dle aktualizace ke dni 31.10.2016. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 153.761,00 Kč. 
Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města vzala na vědomí Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole za rok 2015 příspěvko-
vých organizací města Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Bytové Hospodářství Hodkovice 
a Technické služby Hodkovice, provedené fi nančním výborem zastupitelstva města Hodkovice nad 
Mohelkou. Rada města předává zprávu k projednání do zastupitelstva města.

-  Rada města vzala na vědomí Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole za rok 2016 příspěvko-
vých organizací města Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Bytové Hospodářství Hodkovice, 
Technické služby Hodkovice a Základní škola T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou, provedené 
fi nančním výborem zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou. Rada města předává zprávu 
k projednání do zastupitelstva města.

-  Rada města schválila Vnitroorganizační směrnici k zajištění účetnictví účetní jednotky č. 1/16 
s účinností od 1. ledna 2017

-  Rada města schválila navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva města v 1. pololetí 
2017. 

-  Rada města schválila Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za období 
4. čtvrtletí 2016.

Informace z 21. zasedání rady města 7. 12. 2016
-  Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a předkládá OZV k vydání 

zastupitelstvem města.

-  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti na agendu matriky. 
Kontrolu provedla pracovnice Magistrátu města Liberec, odbor správní a živnostenský. Při kontrole 
nebyly zjištěny žádné závady nebo nedostatky.

-  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole čj. ČŠIL-689/16- L provedené Českou obchodní 
inspekcí, Libereckým inspektorátem v Mateřské škole v Hodkovicích nad Mohelkou. Předmětem 
kontroly bylo posouzení odstranění nedostatků zjištěných při předchozí inspekční činnosti. Při kon-
trole nebylo zjištěno porušení, škola nedostatky odstranila.

-  Rada města vzala na vědomí ukončení funkčního studia pro ředitele škol Mgr. Irenou Ryplovou, 
ředitelkou Mateřské škole v Hodkovicích nad Mohelkou.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o činnosti mateřské školy za období červenec až prosinec 
2016.

Pokračování na straně 6

-  Rada města schválila žádost ředitelky MŠ v Hodkovicích o čerpání fi nančních prostředků z rezerv-
ního fondu ve výši 69.621,-Kč na opravu radiátorů, výměnu termoventilů a náklady spojené s prací 
a dopravou.

-  Rada města vzala na vědomí oznámení o změně v bytě č. 8 v Pražské ul. č.p. 202 v Hodkovicích nad 
Mohelkou, a to neobsazení bytu od 1. 12. 2016. 

-  Rada města projednala žádost o směnu pozemků. Město Hodkovice nad Mohelkou navrhuje směnit 
pozemek p.č. 1940/2 (ostatní plocha) o výměře 11 m2, p.č. 1691/6 (ostatní plocha) o výměře 2 m2, 
p.č. 1679/6 (ostatní plocha) o výměře 6 m2, p.č. 1679/5 (ostatní plocha) o výměře 65 m2, p.č. 1677/3 
(ostatní plocha) o výměře 7 m2, p.č. 1686/7 (ostatní plocha) o výměře 212 m2, vše v k.ú. Hodkovice 
nad Mohelkou, jehož je vlastníkem, za pozemek p.č. 1683/1 (ostatní plocha) o výměře 277 m2 a poze-
mek p.č. 1682/2 (ostatní plocha) o výměře 27 m2, vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, ve vlastnictví 
Ing. Ivo Loudy, Arbesova 3886/10, Mšeno nad Jizerou, 46604 Jablonec nad Jizerou. Směna se navr-
huje jako bezúplatná. Rada města se směnou pozemků souhlasí, ukládá tajemnici zveřejnit záměr 
směny pozemků na úřední desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města. 

-  Rada města vzala na vědomí oznámení Ing. V. Zajíčka, o odstoupení z funkce člena redakční rady 
Kulturního kalendáře města Hodkovice nad Mohelkou. Rada města ukládá starostce města oslovit 
případné zájemce o členství v redakční radě v Kulturním kalendáři. 

-  Rada města projednala záměr prodeje bytového domu č.p. 622, 623 a 624 a přilehlých pozemků. 
Rada města se záměrem prodeje souhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

Informace z 8. zasedání zastupitelstva města 14. 12. 2016
-  Zastupitelstvo města schválilo na základě předloženého návrhu rozpočet města na rok 2017. Cel-

kové příjmy jsou plánovány v objemu 44.993.940,00 Kč, celkové výdaje jsou plánovány ve výši 
54.993.940,00 Kč a fi nancování ve výši 10.000.000,00 Kč. Rozpočet města pro rok 2017 je navrho-
ván s ohledem na fi nancování jako schodkový. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje na rok 2017 
sociální fond ve výši 598.300,00 Kč.

-  Zastupitelstvo města pověřuje radu města provádět nutná rozpočtová opatření v rozsahu do 
200.000,00 Kč v době od schválení posledního rozpočtového opatření do konce roku 2016. Jedná se 
např. o havárie nebo jiné nutné nepředvídatelné výdaje. 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 100.000,00 Kč.

-  Zastupitelstvo města pověřuje vedoucí odboru ekonomiky a správy majetku MěÚ provádět nutné 
přesuny v rámci jednotlivých účtů schváleného rozpočtu města po odsouhlasení vedoucími jednot-
livých organizací města, a to z důvodu dodržení rozpočtové kázně.

-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2016. Příjmy i výdaje se v rozpočtové změně 
snižují o 3.632,00 Kč, změna fi nancování v rozpočtové změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové 
změně budou 47.534.437,04 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 55.814.352,04 Kč a fi nancování 
po rozpočtové změně bude 8.279.915,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí 
materiálů.

-  Zastupitelstvo města schválilo adresný záměr prodeje bytové jednotky č. 537/13 v budově č.p. 537 
na pozemku p.č. 1454 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve 
výši 704/14017, v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Zastupitelstvo města ukládá tajemnici zveřejnění 
záměru prodeje na úřední desce města. 

Městský úřad informuje
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-  Zastupitelstvo města neschválilo nabídku na koupi pozemku, kterou předložila společnost BIO TOP 
s.r.o., se sídlem České Budějovice, Nemanická 440/14, PSČ 37010, IČ 261 14 224. Jedná se o ½ pozem-
ku p.č. 1834 (orná půda) o celkové výměře 10912 m2,přičemž vlastníkem druhé poloviny pozemku 
je město. Společnost nabízí pozemek za 200,00 Kč/m2.

-  Zastupitelstvo města po projednání schválilo záměr prodeje bytového domu Podlesí č.p. 622, 623 
a 624 a přilehlých pozemků. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města jednáním se stávajícími 
nájemníky a zadáním zpracování znaleckého posudku o ceně nemovitosti. 

-  Zastupitelstvo města projednalo nařízení vlády, o odměnách za výkon funkce členům zastupitel-
stev. Zastupitelstvo města rozhodlo ponechat odměny neuvolněným členům zastupitelstva města ve 
stávající nezměněné výši.

-  Zastupitelstvo města po projednání schválilo dodatek zřizovací listiny ZL1/2003 organizační složky 
Domu s pečovatelskou službou Hodkovice nad Mohelkou dle předloženého návrhu s účinností od 
1. ledna 2017. Organizační složka bude od 1.1.2017 užívat název Pečovatelská služba Hodkovice nad 
Mohelkou. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města a místostarostku města podpisem listiny. 

-  Zastupitelstvo města schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad 
Mohelkou na rok 2017 a 6. Výzvu k podání žádostí o dotaci z Dotačního fondu města Hodkovice nad 
Mohelkou pro rok 2017. 

-  Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o nočním klidu. Tato vyhláška 
nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

-  Zastupitelstvo města schválilo termíny jednání Zastupitelstva města pro 1. pololetí 2017.

- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 21. 11. 2016.

- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis ze 6. a 7. schůze finančního výboru.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávy o provedených veřejnosprávních kontrolách za rok 
2015 příspěvkových organizací města Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Základní škola 
Hodkovice nad Mohelkou, Bytové Hospodářství Hodkovice a Technické služby Hodkovice, provedené 
finančním výborem zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávy o provedených veřejnosprávních kontrolách za rok 
2016 příspěvkových organizací města Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Základní škola 
Hodkovice nad Mohelkou, Bytové Hospodářství Hodkovice a Technické služby Hodkovice provedené 
finančním výborem zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Města Hodkovice 
nad Mohelkou, provedenou kontrolory Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Informace z 22. zasedání rady města 21. 12. 2016
-  Rada města projednala žádost o pronájem části pozemku p.č. 3298 (trvalý travní porost) o výměře 

250 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan S., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada 
města se žádostí bude zabývat následně až po zaměření pozemku města p.č. 3298 v k.ú Hodkovice 
nad Mohelkou a ukončení smluvního vztahu současného nájemce.

-  Rada města schválila žádost o spolupráci s Libereckou sportovní a tělovýchovnou organizací z.s., 
Jablonecká 18/18, 460 05 Liberec, IČ 46747818 na akci „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec“ 
formou partnerství a poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč na pořádání této akce

-  Rada města projednala žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR se sídlem Sosnová 200, 470 01 
Česká Lípa, IČ 75057930 o povolení závodu Rally Bohemia 2017, konkrétně o souhlas s uzavírkou 
silnice III. třídy (Rychnov u Jablonce - Hodkovice nad Mohelkou – Radoňovice), souhlas s vydáním 

rozhodnutí zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace a souhlas s objízdnou trasou, a to dne 
2. 7. 2017 v době od 7.00 do 17.00 hod.

-  Rada města s výše uvedenou žádostí souhlasí a požaduje zajistit řádnou pořadatelskou službu, dodr-
žovat pořádek při závodu a po jeho skončení a zajistit závěrečný úklid, zajistit včasnou informova-
nost místních obyvatel a podnikatelů o pořádání závodu, dodržovat veškeré bezpečnostní podmínky 
a předpisy a umožnit vjezd trvale bydlícím obyvatelům Hodkovic nad Mohelkou do neuzavřené 
zóny.

-  Rada města schválila vyhlášení ředitelského volna na dny 22. 12. 2016 a 3. 1. 2017 v Základní škole 
T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitelky této školy. 

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů dle aktualizace ke dni 30. 11. 2016. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 152.887,00 Kč. 
Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města schvalila přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč s využitím pro potřeby základní 
školy.

-  Rada města pověřila starostku města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 82/16, aby 
v době mezi jednotlivými zasedáními rady města nebo v době, kdy není možné operativně svolat 
zasedání rady města, prováděla rozpočtová opatření do 100.000,- Kč.

-  Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě v ul. Pražská č.p. 202 
v Hodkovicích nad Mohelkou, na základě žádosti pana H., bytem Hodkovice nad Mohelkou, a to od 
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Rok uplynul jako voda a já Vás opět zvu na společné setkání zástupců spolků 
a představitelů města, které se bude konat  

ve středu 11. ledna 2017 od 16:00 hodin v obřadní síni naší radnice.

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za Vaši práci a těšíme se na setkání.

S pozdravem Mgr. Helena Řezáčová – místostarostka města

Pozvánka na společné setkání  
zástupců spolků a představitelů města

Program:
– Informace o dotačním programu města pro rok 2017
– Kalendář akcí pro rok 2017
– Společná diskuze
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Město Hodkovice nad Mohelkou Vás zve 
na 1. mimořádné veřejné jednání zastupitelstva města, 

které se uskuteční 4. 1. 2017 od 18 hodin v obřadní síni na radnici 
a 1. veřejné jednání zastupitelstva města, 

které se uskuteční 25. 1. 2017 od 18 hodin tamtéž.
Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

S koncem roku 2016 odchází do důchodu paní Ivana Havlíková, 
vedoucí ekonomického odboru.

Jménem města Hodkovice nad Mohelkou i jménem svým jí děkuji 
za svědomitou práci a odpovědnost.

Do dalších let jí přeji pevné zdraví a rodinnou pohodu.

Markéta Khauerová – starostka města

PODĚKOVÁNÍ

V prosinci ukončil své působení v redakční radě Kulturního kalendáře 
Ing. Václav Zajíček.

Jménem města Hodkovice nad Mohelkou i jménem svým mu děkuji za spolupráci 
a do dalších let přeji pevné zdraví.

Markéta Khauerová – starostka města

PODĚKOVÁNÍ

Zajímáte se o Hodkovice? Chcete se stát členem redakční rady?

Napište nám na e-mail knihovna.hodkovice@tiscali.cz

VÝZVA – HLEDÁME NOVÉHO ČLENA REDAKČNÍ RADY

Zastupitelstvo města na svém jednání 14. 12. 2016 schválilo podmínky 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou

Základní parametry:
Dotační období:     1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Celková alokace:    250.000 Kč
Max. podpora pro jednoho žadatele:  30.000 Kč

Podávání žádostí:    2. 1. 2017 – 31. 1. 2017 (do 15 hodin)
Hodnocení dotační komisí:   do 24. 2. 2017
Projednání v radě města:   1. 3. 2017
 
Úplné znění podmínek pro poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad 
Mohelkou, včetně příloh Žádosti o dotaci a Vyúčtování dotace najdete na webových 
stránkách www.hodkovicenm.cz.

Markéta Khauerová, starostka města

Poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou
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Restaurace Pod kostelem
Otevřeno denně

Nabízíme 
hotová jídla  minutky 

plzeňské pivo  svijanská 450

Zajistíme oslavy všeho druhu

RŮŽOVÁ 125, HODKOVICE NAD MOHELKOU,  739 086 258

Městská knihovna

Výpůjční doba
pondělí: 9 – 11, 12 – 17 hodin
středa:  9 – 11, 12 – 18 hodin
čtvrtek:  9 – 11, 12 – 15 hodin

Kontakt:
telefon: 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web:  www.hodkovicenm.knihovna.cz

On-line katalog

www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog
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Úspěchy žáků ZŠ TGM
 y Naši programátoři z kroužku Baltík se zú-
častnili již 11. ročníku Předvánočního setkání 
Baltíků v jihočeských Strakonicích. Nejlepšího 
umístění dosáhl Jiří Křížek ze 7. A, který z po-
čtu 19 startujících v kategorii B (2. stupeň) vy-
bojoval krásné 5. místo. Další umístění v této 
kategorii jsou: Jiří Růta (9. A) - 8. místo, Emil 
Milan Kněbort (9. A) - 10. místo. V katego-
rii A (1. stupeň) soutěžilo 29 žáků. Naše umís-
tění bylo: Lukáš Hart (5. A) - 16. místo a Daniel 
Šusta (5. A) – 23. místo.

 y Žáci 1.B Adam Khauer, Emma Brychová, Josefí-
na Horáčková, Nikol Ketnerová a Sára Pohlod-
ková  získali první místo za kolektivní práci 
v krajské výtvarné soutěži „ Vodní svět“. V Kraj-
ské  knihovně byla vystavena i kolektivní práce 
Marie Fialové, Vojtěcha Kandla, Martina Porše 
a Kristiny Bílkové.

 y V sobotu 3. 12. 2016 proběhlo v Praze regionál-
ní kolo mezinárodní soutěže First Lego League 

(FLL). V České republice proběhly v tento den re-
gionální kola v Praze a v Olomouci.  Naši školu 
letos reprezentoval tým Medvíďata ve složení: 
Matyáš Fiala, Jiří Růta, Kryštof Panuška (všich-
ni 9. A), Jiří Křížek (7. A), Dominik Arlt. Vít Ko-
mňacký a David Růta (všichni 6. A). V konku-
renci 13 týmů obsadili krásné 5. místo.  

 y 3. místo v oblastním kole fotbalového Coca Cola 
Cupu vybojovali žáci:  Bráza Jáchym, Fiala Ma-
tyáš, Foltýn Adam, Gellrich Tomas, Hlavnička 
Lukáš, Hrušovský Radim, Charousek Michal, 
Khauer Matyáš, Kočí Tomáš, Komňacký Ri-
chard, Ministr Michal, Šarbort Michal, Šturc 
Štěpán, Ulč Matěj, Vaněk Jaromír. 

 y 3. místo v okrskovém kole ve florbale vybojova-
ly žákyně: Brázová Julie, Domácí Pavla, Hisemo-
vá Karolína, Košková Lucie, Kozelková Natálie, 
Králová Natálie, Richterová Kateřina, Stará Ni-
kola, Tkáčová Andrea.

 y 3. místo v okresním kole ve florbale vybojo-
vali žáci: Arlt Dominik, Bráza Jáchym, Foltýn 
Adam, Charousek Michal, Kočí Tomáš, Kříček 
Antonín, Marek Přemysl, Ministr Michal, Šar-
bort Michal.

 y 7. – 8. místo v semifinále ve florbale , které 
je v konkurenci celkem 46 škol zapojených 
do soutěže v rámci Libereckého kraje velkým 
úspěchem, vybojovali žáci: Fiala Matyáš, Foltýn 
Adam, Hlavnička Lukáš, Hrušovský Radim, 
Khauer Matyáš, Komňacký Richard, Panuška 
Kryštof, Růta Petr, Svoboda Vojtěch, Ulč Matěj, 
Vaněk Jaromír. 

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
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RestauRace Na Koupališti
Hodkovice	nad	Mohelkou

ROZVOZ OBĚDŮ
 9 polévka + hlavní jídlo
 9 pondělí až pátek
 9 výběr ze tří jídel (jedno vždy bezmasé)

V případě zájmu volejte
+420 724 923 209
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KINO – LEDEN 2017
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 6. ledna

NEPROMÍTÁ SE

Pátek 13. ledna v 19 hodin

ODYSEA
Výpravná biografi e rodiny J. Cousteau, která otevře před očima diváků 
tichý a nádherný svět pod mořskou hladinou. Francouzský životopisný fi lm. 
Premiéra 12. 1. 2017. Délka 122 minut. Vstupné 50 Kč.

Čtvrtek 20. ledna v 18 hodin

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Co dělají vaši čtyřnozí mazlíčci, když nejste zrovna doma? Odpověď najdete 
v animované komediální lahůdce USA. Délka 90 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 27. ledna v 19 hodin

STRNADOVI
Nový celovečerní fi lm Heleny Třeštíkové, který vznikl v rámci jejího projektu 
Manželské etudy. Režisérka sleduje svou kamerou běžné partnerské a později    
manželské dvojice od roku 1980 a právě životní cesta Strnadových se stala 
základem jejího fi lmu. Premiéra 19. 1. 2017. Délka 102 minut. Vstupné 50 Kč.

VÝSTAVA

FOTOGRAFIE – OTA KNOBLOCH

V předsálí kina do konce února 2017

Fotografi e z animovaného fi lmu TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

ODYSEA
Životopisný / Drama
Francie
Premiéra 12. 1. 2017, 122 minut

uvádíme v našem kině 13. 1. 2017 od 19.00

„Skutečný příběh rodiny podmořských dobrodruhů“

Výpravná a hvězdně obsazená biografi e rodiny Cousteau, která před našima očima otevře-
la tichý svět pod mořskou hladinou.

Rok 1946. Kapitán Jacques Cousteau si díky vynálezu akvalungu může pořídit vysněnou 
vilu u Středozemního moře. Své syny Philippa a Jeana Michela zasvěcuje do tajů potápění            
a zázračného světa ticha. 

Film Odysea patřil v roce 2016 mezi nejočekávanější a komerčně nejúspěšnější snímky ve 
Francii.

Film Europe

STRNADOVI
Dokumentární
Česká republika
Premiéra 19. 1. 2017, 102 minut

uvádíme v našem kině 27. 1. 2017 
od 19.00

Během 35 let společného soužití jednoho páru se odehraje mnohé: od chvil absolutního 
porozumění až po dramatické propady. Po většinu času však partneři řeší všem dobře 
známé běžné starosti a radosti spojené s výchovou dětí, chodem domácnosti nebo třeba 
podnikáním. A přesně takový život žijí i majitelé prodejny s nábytkem Ivana a Václav 
Strnadovi, které režisérka Helena Třeštíková v rámci projektu Manželské etudy sleduje se 
svou kamerou už od roku 1980. Její nový celovečerní dokumentární fi lm o Strnadových 
na televizní fi lmy tohoto cyklu navazuje, především ale ukazuje další překvapivé zvraty, 
které život manželů a jejich dětí přinesl.

Aerofi lms
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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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Lesní Vánoce ve Skaláku

Dopoledne na ohni polévka, čajík, hry, vánoční 
hra a koledy (rodiče a prarodiče s předškoláky či 
mrňaty) – cca 12 dospěláků a 14 dětí. Zasněžené 
skály i koruny stromů nám svojí bílou čistotou 
připomněly, že kouzlo Vánoc nejsou blikající vý-
lohy a plné regály supermarketů, ale vůně jehličí , 
která se propašuje do každé domácnosti ve formě 
stromečku či větviček – to je ten kousek lesa u nás 
doma. Děti si z proutky a korálků stvořily kouzel-
nou rybičku (co plní přání), vyzkoušely hamaky či 

V úterý 20. 12. 2016 Skalní údolí mělo opravdu sváteční atmosféru. Lesní klubík při rodinném 
centru Motýlek pořádal vánoční  setkání v lese.

síť (jako kapr?), ve skalách stopovaly draka, přínes-
ly dárky jezulátku v betlémku ze sena, nazdobily 
zvířátkům v lese stromeček, přetahovaly se la-
nem, opékaly jablíčka. Ale hlavně se zpívali koledy 
a hrála vánoční hra (a to dokonce dvakrát). Od-
poledne totiž dorazila družina základní školy (34 
žáků),tak i školní děti mohly nasát atmosféru lesa 
i Vánoc. Samozřejmě se všemi koledníky přejeme 
do nového roku „štěstí, zdraví, pokoj svatý – vin-
šujeme vám...“ Děkujeme všem, kteří přiložili ruku 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODKOVICE NAD MOHELKOU 

POŘÁDÁ 
V SOBOTU DNE 11.ÚNORA 2017 

 

 

 

 

všichni jste srdečně zváni 

REZERVACE POTRAVINY u Jiroušků tel: 773 695 444 

 

začátek 20:OO hod. v Hodkovickém 
v_KáDéčku 

 

PODĚKOVÁNÍ
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic a divadelní spolek H.A.D. děkují všem účast-

níkům adventní „Cesty vzhůru“, kteří  svou účastí podpořili tuto akci.

Dále děkujeme všem, kteří nezapomněli na zvířátka  
a přinesli jim potravu na přilepšenou.

Jsme rádi za vaši účast a doufáme, že se setkáme na dalších akcích.

k dílu a pomohli vytvořit tuto kouzelnou atmo-
sféru na tak magickém místě, jakým Skalní údolí 
bezesporu je. Jsme rádi, že právě zde našlo místo 
zázemí našeho přírodního klubíku – zelená mini 
maringotka. Zde se každé úterý a středu scházíme 
s dětmi a nasáváme ozdravnou sílu lesa a volné 
hry. Věříme, že pro zdravý vývoj dětí kontakt s ži-
vým a přirozeným prostředím má nezastupitelnou 
roli i v našem virtuálním a technickém 21. století.

Projekt přírodního klubu podpořil Liberecký kraj. 
Na shledání v lese se těší Dagmar Stinga, 

průvodkyně v lesním klubíku  tel. 723 447 800
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Místo konání: ve dvou kulturních sálech v budově hasičárny Záskalí

dětská diskotéka, živá country hudba, promítání, rozhovory, občerstvení, ...

7.1. 16 - 21 hod. DĚTSKÁ DISKOTÉKA
prokládaná netradičními soutěžemi a hrátkami, všechny soutěžní pomůcky pro děti ZDARMA

7.1. 18 - 23 hod. PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

- účastníci TOUR DE FRANCE a KICK ITALY 2017 na koloběžce, fotky, videoprojekce, povídání

Před 3,5 lety absolvovali celou stou Tour de France na koloběžkách. V květnu 2017 se chtějí pokusit o to samé

na Giro d´Italia.

- legenda koloběžkářského cestování OLDA KOSTKA, fotky, povídání

Na koloběžce přejel Austrálii, jel z Moskvy či Istanbulu domů do Českých Budějovic, uskutečnil další výpravy.

- 1000 MIL NA KOLOBĚŽCE, fotky, povídání

Petr Ozogán absolvoval tento závod jako jediný i pěšky a na kole.

- odhalení nové trasy PŘEJEZDU REPUBLIKY, fotky, povídání

Přejezd republiky na koloběžce má za sebou 3 ročníky, jaká bude trasa pro další tři? Rovněž zavzpomínáme

na ty předešlé.

- nečekané, zajímavé ROZHOVORY budou probíhat během celého večera

- v přestávkách hraje country kapela "Kapelníci"

Kyvadlová doprava ZDARMA Hodkovice/Záskalí/Hodkovice.

Hodk.(Restaurace Na Křižovatce) - Záskalí 15:45, 17:45

Záskalí - Hodkovice (Rest. Na Kř.) 17:30, 20:00, 23:00

8.1.2017 Společný výjezd na běžkách (v Jizerkách) s účastníky Kick Itali 2017

Vstupné: děti 50 Kč, dospělí 150 Kč (rodinné vstupné: 2dospělí + 2 a více dětí = jedno dítě ZDARMA)

Předprodej/rezervace již nyní v obchodě Koloběžky Hodkovice, Liberecká 16,

tel. 608 346 903, email: pavel.stork@seznam.cz, www.kolobezkyhodkovice.cz

Podpořili nás: Střechy Šindelář Hodkovice, Železářství Bradáč Hodkovice


