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Vážení čtenáři,
přestože je měsíc únor tím nejkratším v roce, 
je plný pozvánek na akce. Ráda bych vás 
upozornila třeba na hasičský ples, nebo vše-
obecně seznam plesové sezony, přehled kina, 
pozvánku na Jizerskou 50, letos již padesátou 
a mnoho jiných aktivit v našem městě i okolí.

Krásný zasněžený měsíc únor
za redakční radu přeje

Naďa Burianová

 Jubilanti 
v únoru 2017

Našim jubilantům blahopřejeme 
k jejich životnímu výročí 

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

Helena Urbanská

Marie Váňová

Naděžda Machová

Jindra Resl

Rudolf Šikola

Bronislav Kopecký

 3. 2. –  pololetní prázdniny 
vlek i kluziště budou v provozu

 4. 2. – Maškarní karneval na lyžích – Buřín

11. 2. – Hasičský ples – hasiči Hodkovice 

18. 2. –  Poker turnaj
Čambuzy Pocker Club

Hodkovická výročí v roce 2017
V letošním roce si můžeme připomenout několik kulatých výročí v souvislosti s Hodkovicemi.

Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, 
příspěvková organizace

Poděkování ředitelky mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou Mgr. Ireny Ryplové.

Ráda bych tímto poděkovala zřizovateli naší mateřské školy – Městu Hodkovice nad Mohelkou 
za realizaci rekonstrukce zateplení budov a modernizaci MŠ, zvláště pak paní starostce Markétě 
Khauerové a paní místostarostce Mgr. Heleně Řezáčové.

Velice si vážím každé pomoci. 

Děkuji za soustavnou podporu naší mateřské škole a za fi nancování a zaštítění veškerých již zrealizo-
vaných a probíhajících rekonstrukcí.

Rovněž chci poděkovat za vstřícnost i pomoc při řešení nelehkých situací a těším se na plnění společ-
ných úkolů v oblasti výchovně vzdělávacího procesu.

Dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy za vše poděkovala

Mgr. Irena Ryplová a celý kolektiv MŠ

Akce v únoru

300 let položen základní kámen 
hodkovického kostela

170 let založen c. k. střelecký sbor
155 let založen tělocvičný spolek Turnerů
150 let založen spolek vojenských 

vysloužilců
140 let založen okrášlovací spolek

otevřena telegrafní stanice

130 let výstavba kašny na náměstí a nový 
vodovod

115 let začala stavba Blaschkovy vily
110 let návštěva arcivévody Friedricha
105 let otevřen dětský domov
90 let 2. závod do vrchu Hodkovice-Záskalí
85 let oslavy 100. výročí úmrtí 

J. W. Goetheho

František Nejedlo, Spolek rodáků a přátel Hodkovic
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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

Cena: 60 Kč

Informace z 1. zasedání rady města 4. 1. 2017
-  Rada města projednala návrh na úpravu klubovny po H.A.D v Kulturním domě Hodkovice 

nad Mohelkou, který předložila ZO OS KOVO Monroe. Rada města s navrženými úpravami 
souhlasí.

-  Rada města projednala návrh na stavební úpravy směřující ke zhotovení ordinace a sesterny 
ve 2. NP ve zdravotním středisku Liberecká 19, Hodkovice nad Mohelkou, který předložil Ing. 
Zdeněk Jeřábek. Rada města pověřuje starostku města dalším jednáním.

-  Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12-4014114/VB/03, Předmětem smlouvy je zřízení umístění a provozování zařízení dis-
tribuční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohel-
kou, a to pozemek p. č. 1946 (ostatní plocha) o výměře 840 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohel-
kou. Jednorázová fi nanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 
1.000,- Kč plus DPH v zákonné výši.Rada města s uzavřením shora uvedené smlouvy souhlasí 
a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města schválila Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Pečovatelské služ-
by Hodkovice nad Mohelkou ve znění podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hen-
drychovou s účinností od 5. 1. 2017.

-  Rada města schválila Etický kodex pracovníků v sociálních službách Pečovatelské služby Hod-
kovice nad Mohelkou ve znění podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrycho-
vou s účinností od 5. 1. 2017.

-  Rada města schválila Veřejný závazek Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohelkou ve znění 
podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 5. 1. 2017.

-  Rada města schválila Provozní řád rozvozu obědů Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohel-
kou ve znění podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 
5. 1. 2017.

Informace z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva města 
4. 1. 2017

-  Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků. Město Hodkovice nad Mohelkou směňuje 
pozemky p.č. 1940/2 o výměře 11 m2, p.č. 1691/6 o výměře 2 m2, p.č. 1679/6 o výměře 6 m2, 
p.č. 1679/5 o výměře 65 m2, p.č. 1677/3 o výměře 7 m2, p.č. 1686/7 o výměře 212 m2 vše 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou za pozemky p.č. 1683/1 o výměře 277 m2 a pozemek 1682/2 
o výměře 27 m2 ve vlastnictví pana L., bytem Jablonec nad Nisou. Smlouva je schválena jako 
bezúplatné.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Městský úřad informuje
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Městský úřad informujeVýzva všem nadšeným fotografům

Podmínky:
 y každý fotograf může zaslat maximálně 5 fotografií
 y  fotografie by měly být průřezem celého roku a všech možných aktivit (roční období, krajinky, 
zátiší, architektura, historie, akce, sešlosti atd.)

 y fotografie musí být v požadované kvalitě (min. 3MG) a nejlépe na výšku
 y  fotograf zasláním fotografie souhlasí s jejím použitím pro potřeby města Hodkovice nad 
Mohelkou (webové stránky, Kulturní kalendář, tiskoviny apod.)

Co nabízíme:
 y  vybraní fotografové, jejichž fotky budou uveřejněny v kalendáři na rok 2018 dostanou jeden 
kus zdarma

 y  propagaci vašich fotografii (město se zavazuje vždy uvést autora)

Pomozte nám vytvořit pěkný dárek pro obyvatele města a podělte se s námi o vaše fotografie.
Termín zaslání je do 1. 8. 2017 na mail nada.burianova@gmail.com.

4. 2. Světový den boje proti rakovině

7. 2. 1812 narozen Charles Dickens, anglický prozaik 

16. 2. 1932 narozen Stanislav Rudolf, prozaik a autor románů pro dívky

25. 2. 1842  narozen Karl May, německý spisovatel, autor dobrodružných 
románů

26. 2. 1802 narozen Victor Hugo, francouzský spisovatel

Městská knihovna

K
al

en
dá

riu
m

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

Město Hodkovice nad Mohelkou by v letošním roce rádo realizovalo vydání stolního kalendáře 
na rok 2018 s  fotkami našeho krásného města. Dovolujeme si vyzvat všechny nadšené 
fotografy, profesionály i amatéry, místí i z daleka, aby se zapojili a poslali nám své fotografie.

Vyjádření vedení města Hodkovice nad Mohelkou 
ke knize Moje Hodkovice

Autor pan Ing. Zajíček nás osobně navští-
vil v dubnu loňského roku a informoval nás, 
že píše knihu o historii města a představil 
nám svůj záměr knihu vydat. Vedení města 
by velice rádo vydání takové knihy podpoři-
lo a záměr jsme přivítali s tím, že před vy-
dáním bychom knihu rádi viděli a rozhodli 
o formě a případné výši finanční podpory. 
Pan Ing. Zajíček sám nabídl, že až bude mít 
pracovní verzi knihy, přinese ji k nahlédnutí 
a připomínkování. 

Tak se také stalo. Pracovní verzi knihy 
jsme obdrželi, prostudovali a panu Ing. Zajíč-
kovi připomínkovali a paní starostka oprav-
du oznámila, že v této formě (provedení) 

Vážení občané Hodkovic nad Mohelkou, ráda bych se za vedení města vyjádřila k  tolik 
diskutovanému úvodu knihy Moje Hodkovice. Jako vedení města cítíme v  tomto případě 
potřebu upřesnit některé skutečnosti, které byly ve zmíněné knize uvedeny.

město vydání knihy nepodpoří. Pokud dojde 
k „přepracování“ můžeme diskutovat dál tře-
ba i o možnosti podání žádosti do dotačního 
fondu města, což autor přivítal. Další „verze“ 
k vyjádření nedorazila, pouze jsme se dozvě-
děli informaci, že kniha již vychází. 

Vedení města si velice váží aktivit našich 
občanů, které jasně směřují k rozvoji města, 
jeho propagaci či zvelebení. S každým si rádi 
promluvíme, ale musíme být zároveň zodpo-
vědnými hospodáři. V případě dialogu je po-
třeba aby naslouchaly a spolupracovaly obě 
strany.

Mgr. Helena Řezáčová
místostarostka města

Podle novely školského zákona proběhne

v pátek 28. dubna 2017.

zápis do 1. ročníku 2017/18
TGM Hodkovice n.M.

ZŠ Hodkovice nad Mohelkou
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 Ve spolupráci se společností

iniciovalo město Hodkovice nad Mohelkou nový projekt

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI PODLESÍ
Vedení města hledá v tuto chvíli aktivní spoluobčany všech věkových skupin ze sídli-
ště Podlesí, kteří by se chtěli zapojit do práce pracovní skupiny nového projektu.

Co od Vás očekáváme: 
 y aktivní účast při přípravě projektu: 4-5 setkání v období únor – září 2017
 y aktivní komunikaci vůči veřejnosti a vedení města
 y chuť podílet se na novém koncepčním uspořádání sídliště Podlesí

V případě zájmu pište na e-mail marketa.khauerova@hodkovicenm.cz,
případně volejte na tel. 724 180 084

První setkání pracovní skupiny plánujeme v druhé polovině února 2017.

Termín společného setkání a projednání se širokou veřejností, bude včas oznámen.
Připravte si své realizovatelné návrhy, náměty a nápady pro zpracování studie.

Těšíme se na spolupráci.  Markéta Khauerová a Mgr. Helena Řezáčová

Technické služby Hodkovice, sníh a vážení spoluobčané

Za posledních čtrnáct dní se nestačím divit, 
jací jsme lidé. Vstáváme ve 3 hodiny ráno a naší 
snahou je uklidit to, co jsme sami nezpůsobili, 
jednoduše to, co přináší klima. Bojujeme, jak se 
dá, i když v jiných městech a vesnicích už to dáv-
no vzdali, vyhlásili kalamitu nebo prostě pozaví-
rali úseky, které se nedají zvládnout. My válčíme 
stále dál. Uklidíme sníh a on znovu padá. Nikdo 
z nás za to nemůže. Jdeme znovu a znovu a sna-
žíme se ze všech sil pomoct vám ostatním. Za to 
slyším padesát, šedesát hovorů denně, v lepším 
případě převážně nesmyslných rad, jak by to kdo 
udělal lépe, proč tohle či ono uklízíme zrovna 
takhle a tam, co jsme zač, nemluvě o sprostých 
slovech a jak se nestaráme, jak jsme špatní. 
Víte, už toho opravdu bylo dost. Jsme jenom lidé 
a máme určité možnosti. Když se někdo opře 
o lopatu, nemusí to vždy znamenat, že je lempl 
a flákač, ale může být unavený, potřebuje narov-
nat zničená záda z předešlého házení ve snaze 
pomoct nám všem. Můžeme udělat chybu, ale 
jsme všichni opravdu tak neomylní? Jsme takoví 
borci, že můžeme stále jen kritizovat? Zameťme 
si před vlastním prahem. Buďme soudní a trpěli-
ví. Prosím, chovejme se lidsky. Taková zima a ka-
lamitní přívaly sněhu tady nebyly mnoho let. 

Začal bych jednoduše slovem, nechápu. Nechápu, co se s námi lidmi děje. Nechápu, kde je 
lidskost a zdravý rozum. Nechápu, kde je úcta jednoho ke druhému a k práci těch druhých. 
Nechápu, kde je porozumění a pochopení.

To jsme si opravdu už tolik odvykli? Žádám, za 
nás za všechny, kteří se vám snažíme pomáhat, 
nesuďte nás, chovejte se k nám slušně, trpělivě 
a když se nám snad chvíli daří méně, „nekopejte“ 
do nás. Snažíme se dělat svou práci dobře. Vzpo-
meňte si, když řada z vás chce jakkoli pomoct, 
nebo odvézt nějakou tu zeleň, tam i jinde pose-
kat, nebo uklidit, jsme tu pro vás. Víte například, 
že v našem městě vzniká měsíčně až 40 černých 
skládek kvůli občanské slepotě a nezájmu? Tam 
bychom měli směřovat svůj hněv a iniciativu. 
Den co den jdeme, mlčíme a uklízíme. Víme, je to 
naše povinnost a pracovní náplň, ale zrovna tak 
bychom mohli místo toho pracovat právě třeba 
u někoho z vás na údržbě nebo zkrášlení okolí, 
kde žijete.

Děkuji tomu malinkatému množství lidí, 
kteří naši práci respektují, váží si jí a občas nás 
třeba i pochválí. Mnohdy, aniž by to tušili, nám 
tímto pomohou ráno vstát a svádět nerovný boj.

Všem lidem chci popřát pevné zdraví v no-
vém roce, štěstí, lásku, pohodu, klid. Také respekt 
a podporu od rodiny a ostatních. Přeji Vám spl-
něná přání a život bez stresů a bolesti.

Za Technické služby Hodkovice
Petr Hanus 

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 získalo dotaci 

z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na projekt s názvem: 
„Projektová dokumentace centrální kanalizace a ČOV Jílové“ 

v celkové výši 240.000 Kč. 

Děkujeme Město Hodkovice n/M
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V neděli 12. 3. 2017 od 15:00 hodin  
pořádáme v kulturním domě 

   
Moderovat a hrát bude Honza Nesvačil. 

Připravujeme:  

 Vystoupení Honzy Poplety 
http://honzapopleta.cz/  

 Předtančení dětí z SPV 

 Soutěže + dětskou diskotéku 

 odměnu všem dětem v maskách 

 

Vstupné: 

Masky dětské i dospělácké – zdarma 

ostatní – 30.-Kč 

 

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tým RK Motýlek 

Zájezd do Caorle – hotel Luisa
2. 6. – 11. 6. 2017

Cena zahrnuje: dopravu dálkovým autobusem, ubytování v hotelu na 7 nocí uvítací polévka, balkon, ložní 
prádlo a ručníky, denní úklid na pokojích, nepřetržité služby delegáta, Wi-Fi neomezeně, pojištění CK proti 
úpadku, zapůjčení jízdních kol.

 y  Příplatky povinné: pobytová taxa 0,50 EUR / osoba 
nad 12 let (hradí se na místě v hotovosti delegátce)

 y  Možno zakoupit celou řadu výletů (Benátky, Jesolo 
Tropicarium a Sealife, Aquileia, Terst a zámek 
Miramare, Verona, Gardaland a Lago di Garda, 
Portogruaro, Padova a další.

 y  Možnost dokoupení plážového servisu 
(slunečník + 2 lehátka) na soukromé pláži.

 y  V hotelu možnost zakoupení čepovaného českého 
piva za koruny!!!

Zájezd je určen pro širokou veřejnost.

Nevratná záloha do 24. 2. 2017 je 1000 Kč/osoba č.ú. 2220555349/0800.

Více informací na tel. čísle 604 122 544  Světlana Brázdová.

 

CENA:

dítě do 3 let bez nároku na služby, pouze s dopravou = 2 200 Kč

dítě 2-6 let = 4 100 Kč (plná penze)

dítě 6-12 let = 5 300 Kč (plná penze)

dítě od 12 let a dospělá osoba = 5 700 Kč (polopenze, možnost dokoupení obědů + 700Kč)
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Mateřská škola – plánované akce pro veřejnost 2017

 Masopust (karneval MŠ) 28. 2. 2017 dopoledne

 Vynášení Moreny  21. 3. 2017 dopoledne

 Velikonoční dílna 11. 4. 2017 od 15:30

 Den otevřených dveří  19. 4. 2017 od 9:00 – 16:00

 Přijímání dětí do MŠ 15. 5. 2017 od 9:00 – 16:00 

 Čtení s babičkou a dědou   24. 5. 2017 9:00

 Den dětí na zahradě MŠ   30. 5. 2017 dopoledne

 Rozloučení s předškoláky  28. 6. 2017 odpoledne

 Informační schůzka rodičů  11. 9. 2017 od 16:00

 Podzimní dýňování   26. 10. 2017 od 15:00

 Adventní dílna 23. 11. 2017 od 15:00

 Vánoční vystoupení dětí   12. 12. 2017 od 15:30

Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěvková organizace

PLESY – ÚNOR 2017
3. 2.  Ples Střední školy gastronomie a služeb, 

Dům kultury Liberec

3. 2.  Ples Střední umělecké školy Liberec,  
KC Vratislavice nad Nisou

4. 2.  Ples primátora,  
Clarion Grand hotel Zlatý Lev Liberec

4. 2.  Ples Magna Bohemia,  
Dům kultury Liberec

4. 2.  8. Pejskařský ples, Restaurace U Košků 
– Pavlovice Liberec, začátek v 19:00 

10. 2.  2. Ples Střední průmyslové školy strojní 
a elektrotechnické, Dům kultury Liberec

10. 2.  Ples Podještědského gymnazia Liberec, 
Lidové Sady

10. 2. Ples Kooperativy, Centrum Babylon

10. 2.  Ples Ještědsko-Jizerského horského 
spolku, Restaurace U Košků –Liberec

10. 2.  Ples SŠ tvorby nábytku a designu 
Liberec, KC Vratislavice nad Nisou

11. 2.  Ples Střední školy strojní, stavební 
a dopravní Liberec, Dům kultury Liberec

11. 2.  Ples Zoologické zahrady Liberec,  
Lidové Sady

11. 2.  Ples Ruprechtických sousedů, 
Restaurace U Košků – Pavlovice Liberec

11. 2.  Ples Gymnázia Frýdlant,  
MCU Koloseum-Pavlovice-Liberec

11. 2.  Dětský karneval, DDM Větrník – 
Riegrova ul. Liberec (14:00-16:00)

17. 2.  2. Ples Gymnazia Jeronýmova Liberec, 
Dům kultury Liberec

17. 2.  Reprezentační ples Měst. obvodu 
Vratislavice, KC Vratislavice nad Nisou

17. 2.  Tradiční Šibřinky,  
Tělocvična starý Harcov

18. 2.  Erotický ples, Dům kultury Liberec

19. 2.  1. Studentský ples,  
Dům kultury Liberec, začátek v 19:30

25. 2.  Myslivecký ples, 
Restaurace U Košků – Pavlovice Liberec

Zdroj: Městské informační centrum Liberec www.visitliberec.eu
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HLEDÁTE DODAVATELE PRO STAVBU
či rekonstrukci svého rodinného domu?

Zaregistrujte svou nezávaznou poptávku na webu

www.muj-projekt.cz
Zadejte při registraci partnerský kód 

a získáte vyřízení stavebního povolení ZDARMA.

Jakékoliv další informace žádejte na 
270 005 542 nebo obchod@cs-as.cz

Máme pro Vás smluvní garanci 
všech uvedených služeb včetně získání 

dotací s nabídkou na míru Vašich potřeb.

03AAD

Zajistíme pro Vás vše na klíč včetně vypracování 
projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení.

Nabídka 70 typových řešení domů s klientskými změnami.

ZAJISTÍME PRO VÁS DOTACE
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Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, 
okres Liberec, příspěvková organizace 

MŠ SLUNÍČKO 

 

Vás zve na Masopustní průvod  

kdy: 28. 2. 2017 

start průvodu – 10:30 od MŠ 
Zvána je široká veřejnost. Přidejte se k nám 
s dětmi i dospělými a uděláme masopustní 

průvod po městě Hodkovicích nad Mohelkou.  
 

Ať je nás slyšet a vidět! 
 

 

Do Jablonce přímým autobusem po celý den?
Z Hodkovic se veřejnou dopravou dostanete pohodlně a v podstatě celý den do 
Liberce, do Českého Dubu, do Turnova i do Prahy. Jen do Jablonce n. N. je spojení 
komplikovanější: cestovat můžete vlakem s přestupem na MHD v Rychnově, 
komplikovaně přes Liberec a pak se nabízí možnost využít dva páry spojů nedávno 
zavedené přímé autobusové linky 150. 

V prvním případě se musí dojít až na nádraží, přestupovat a pokud využíváte 
výhod integrovaného systému IDOL, tak pro jednotlivé jízdné cestu komplikuje 
nemožnost přímého odbavení ve směru z Jablonce. Linka 150 jede jen občas, zato 
IDOL v ní bez problémů platí. Z Jablonce do Hodkovic lze ještě využít komerční 
dálkovou linku (Expres Jablonec – Praha), která v Hodkovicích staví jen pro výstup, 
ale IDOL v ní neplatí. 

Možností zlepšení spojení Hodkovic s Jabloncem nad Nisou je několik, každá má 
své výhody (ale také podmínky, které je třeba splnit) a všechny mají společné to, že 
takové spojení musí být dostatečně využíváno.

Prvním krokem k nalezení nejvhodnějšího řešení je zjistit, zda obyvatelé 
Hodkovic n. M. o spojení do Jablonce n. N. mají zájem a jak velký tento zájem je. V této 
věci se společně s vedením města Hodkovice na Vás obracíme s prosbou o vyplnění 
dotazníku, který je součástí tohoto čísla. 

Dotazník prosím vyplňte pro každého zvlášť, případně uveďte, za kolik osob 
z Vaší domácnosti vyplněný dotazník odpovídá. Dotazník lze vyplnit i elektronicky 
na www.hodkovicenm.cz. Vyplněné papírové dotazníky odevzdávejte do schránky 
při vchodu do městského úřadu na náměstí, případně na podatelnu. Termín 
vyplnění dotazníku je pátek 31. 3.  2017. Poté budou dotazníky vyhodnoceny 
a dle zjištěného potenciálu bude rozhodnuto, k jakému řešení přistoupí. Cíl je prostý, 
Hodkovice mají nárok na dostatečné komfortní autobusové spojení s Jabloncem, 
které z důvodů umělé historické bariéry neexistuje. Jen je potřeba pro toto spojení 
mít dostatečné využití. Nejbližší možný termín změn je září 2017, ale v tuto chvíli 
nelze předjímat výsledky dotazníkového šetření, a tedy ani nelze slíbit konkrétní 
změny. O dalším postupu vás budeme ve spolupráci s městem Hodkovice nad 
Mohelkou informovat.

KORID LK, spol. s r.o. – Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje

Zde odstřihněte
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A proč název „ Vzkaz knihou“? „Darují-
cí může pro budoucího čtenáře nechat knize 
vzkaz týkající se samotné knihy, jeho vztahu 
k ní či prostřednictvím knihy zaslat nějaké 
přání či poselství. Zároveň ten, který si knihu 
odnese a přispěje fi nančním příspěvkem, zasí-
lá onkologicky nemocným vzkaz, že mu není 
jejich náročná životní situace lhostejná“ uvádí 
Mgr. Petra Kuntošová, koordinátorka Centra 
Amelie v Liberci.

Amelie poskytuje psychosociální podporu 
onkologicky nemocným a jejich blízkým. „ 
Lidé se na nás mohou obracet v podstatě se 
vším, co souvisí s onkologickou nemocí a ne-
spadá přímo do oblasti její léčby. Například je 
možné využít pomoci sociální pracovnice při 

řešení problémů se snížením příjmu, podpory 
psycholožky organizace či se účastnit zdravot-
ního cvičení Amelie“ doplňuje Kuntošová

Krajská vědecká knihovna projekt Amelie 
ráda přijala. „Pracovníci sdružení se snaží od-
borným, ale hlavně lidským přístupem usnad-
nit situaci lidem, kteří přišli o zdraví a často 
nejenom o něj. Někdy i o práci, partnera nebo 
fi nanční jistoty. Naši uživatelé nebývají k těm-
to výzvám lhostejní. Věříme tomu, že se do 
projektu zapojí a snahy Centra Amelie svým 
vstřícným přístupem podpoří“, dodává ředi-
telka Krajské vědecké knihovny Mgr. Blanka 
Konvalinková. 

Centrum Amelie je otevřeno dvakrát v týd-
nu, v úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00 v pro-
storách Krajské nemocnice Liberec (budova U, 
vchod z Jablonecké ul.) Klienti se mohou na 
pracovníky Centra obracet osobně, telefonicky 
608 458 277 či e-mailem liberec@amelie-zs.cz.

Vzkaz knihou
Projekt „Vzkaz knihou“, realizuje v průběhu měsíců února a března ve spolupráci s Krajskou vě-
deckou knihovnou v Liberci organizace Amelie, z. s.  Principem projektu je darování. Návštěvník 
knihovny může prostřednictvím panelu Amelie věnovat jinému čtenáři knihu, kterou již sice nepo-
třebuje, ale je mu líto se knihy „jen tak zbavit“. Čtenář, kterého tato publikace zaujme, si ji může 
odnést zdarma či dobrovolným fi nančním příspěvkem podpořit onkologicky nemocné v regionu.

Jak často jezdíte v pracovní dny do Jablonce nad Nisou?

Autobusové spojení 
Hodkovice n.Moh. - Jablonec n.Nis.

5MK:týdně Výjimečněkaždýlpracovnílden
l

fMZ:týdně

Zaškrtněte a doplňte prosím své odpovědi,

Jakým dopravním prostředkem cestujete?

Autem
Popišteljakélspojenílveřejnouldopravoulvolíte

Vyplněnéldotazníkylprosímeldoručteldolschránkylměstskéhol
úřadulnalnáměstíNlneboldolpodatelnyH
Dotazníkllzelvyplnitlilelektronicky:lwww,hodkovicenm,cz
Termín pro odevzdání dotazníků je pátek O/,O,Až/E
PřípadnélnámětylalpřipomínkylklveřejnéldopravělpištělprosímlnaldruhoulstranuH

Děkujeme
za váš čas

VlsoučasnéldoběljelmožnéldolJabloncelnadlNisoulcestovatlvlakemlalMHDNl
případněllinkoul590ldolPrahyNlnebolomezenýmlpočtemlspojůlpříméllinkyl5/0Hl
KlzlepšenílpříméholspojeníldolJabloncelnadlNisouljelnutnélzjistitlkolikl
cestujícíchlbylposílenoullinkul5/0NlneboljinélpříméNlkomfortnílalrychlél
autobusovélspojenílvyužiloHlZltohotoldůvodulVáslprosímelolvyplněníldotazníkuH

Za jakým účelem tam cestujete?

dolškoly dolzaměstnání nalúřady zalnákupy

nalkole9pěšky Veřejnou
dopravou

Nikdy
Jak často jezdíte do Jablonce nad Nisou o víkendu?

Výjimečněkaždýlvíkend
l

5Mf:lzalměsíc Nikdy

zalsportem9
kulturou

Jak často byste jezdili přímou autobusovou linkou do Jablonce n,N,?

5MK:týdně Výjimečněkaždýlpracovnílden
l

fMZ:týdně Nikdy

Výjimečněkaždýlvíkend
l

5Mf:lzalměsíc Nikdy

Ulice vašeho bydliště:

v týdnu

o víkendu

zalrodinou9
přáteli

Kdyby existovalo dostatečné příméK rychlé a komfortní spojení do
hJabloncehn,N,Khuvažovalihbystehohškolefzaměstnání v Jablonci n,N, ?

ANO MOŽNÁ NE
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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
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Pravidla  soutěže:
Foto soutěž proběhne na Facebooku HnM – Dívej se kolem sebe

V termínu: 1. 2. – 28. 2. 2017 (zasílání soutěžních fotografií) 

 1. 3. – 18. 3. 2017 (hlasování na Facebooku).

Vyhodnocení foto soutěže bude 19. 3. 2017 na Facebooku a v dubnovém 
Hodkovickém  Kulturním Kalendáři.

Foto soutěž je pro všechny kdo rádi fotí a mají rádi zimu a sníh. 

Téma je SNÍH na všechny způsoby, fotografie musí obsahovat zimní tématiku 
se sněhem, třeba jen sněhuláka, lyžaře na sněhu, přírodu zahalenou do sněhové 
peřinky či detail sněhové vločky. Cení se tvůrčí nápad, vtip a neotřelé záběry.

Každý soutěžící může poslat max 3 fotografie na soutezdivej@seznam.cz.

Správci soutěže budou vkládat fotografie z e-mailu do alba. U fotografie uveďte 
své jméno s číslem fotografie (1,2,3).

Fotografie může sbírat Like už po vložení do soutěže od návštěvníků stránky. 

Aby byla soutěž pro všechny spravedlivá a  plně hodnotná, NENÍ dovoleno 
sdílet své zaslané soutěžní fotografie na svůj osobní profil na Facebooku. 

Porušením riskujete vyřazení ze soutěže.

Hlasy u soutěžních fotografií budou počítány pouze na stránce HnM – Dívej se 
kolem sebe. 

Těšíme se na Vaše zajímavé fotografie a  věříme, že zadané téma vás 
inspiruje na tolik, že se bude na co koukat :-))

Darina - Martin

Hodkovice nad Mohelkou – Dívej se kolem sebe 

Program
vyhodnocení soutěže NAŠE VÁNOCE 2016

odměnění vítězných fotografů
vyhlášení nové soutěže

beseda

těší se na vás Darina a Martin

SETKÁNÍ  
(nejen) hodkovických fotografů

25. 2. 2017 v 14.30

v Cukrárně na náměstí v HnM

Sníh. Sníh! Sníh?
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RESTAURACE NA KOUPALIŠTI
Hodkovice nad Mohelkou

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

V případě zájmu volejte
+420 724 923 209

       MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

      24.2.2017 

      18.00 
 

Amazonie Střední Ameriky 
poloostrov de Osa a souoostroví Bocas del Toro 

         

OTA KNOBLOCH 

beseda spojená s promítáním autorských fotografií 

VeHstředuH35žHbřeznaH8f37H
odH34:ffHdoH36:ffHhodinH

proběhneHvHcukrárněHnaHnáměstíH
vHHodkovicíchHnadHMohelkouH

autogramiádaHknihyH

KNIHA

MOJEHHODKOVICE
IngžHVáclavHZajíček

www.mojehodkovice.cz

KnihuHmůžeteHzakoupitHvHcukrárněHzaH499HKčHneboHobjednatH
naHtelefonnímHčísle:H7é6H674H864

KnihuHjeHmožnéHzakoupitHpřímoHnaHmístě
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Jednou z pamětihodností starých Hodkovic je skála se starým vodojemem na Záskali. 
Dne 19. 11. 2016 si udělalo Sdružení rodáků a přátel Hodkovic malý výlet za účelem 
poznání tohoto skvostu. 

Průvodcem tohoto setkání byl člen naše-
ho sdružení pan Tomáš Richter, zaměstnanec 
Severočeských vodáren (SVS), který pouta-
vým způsobem vyprávěl o historii této kul-
turní památky.

Samotná stavba vodojemu se nachází při 
severním okraji města na pískovcové skále 
zvané „Medvědice“, a tento objekt zásobuje 
město vodou již od roku 1888. Sbírá vodu 
z pramenů na Záskalí i v nejbližším okolí. 
Součástí tohoto objektu je artézská studna 
o hloubce 116 m. Vlastní objem dvou odděle-
ných nádrží činí 300 litrů. Jinak celá stavba 
je zhotovena z pálených cihel a na čelní stra-
ně je umístěn kamenný znak města Hodko-
vic. Dole pod pískovcovou stavbou je vytesá-
na kamenná oblouková kaplička.

Poněvadž tento vodojem slouží již 125 
let, byla nutná celková rekonstrukce, kterou 
fi nancovala SVS Teplice nákladem 96 mil. Kč  
V roce 1977 vyla tato zajímavá stavba vy-
hlášena jako kulturní památka a proto také 
památkáři dohlíželi na průběh celé rekon-
strukce.

Celá objekt je elektronicky zabezpečen 
proti vniknutí nepovolaných osob. I když po-
časí nám příliš nepřálo, jednalo se o zdařilý 
a poučný výlet.

Mráz Vlastimil
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

20. 12. 2016

Návštěva hodkovické památky

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 

 

Provoz lyžařského vleku na Buříně
Lyžařský vlek na Buříně bude v provozu o víkendech, 

každou sobotu a neděli od 9:00 do 16:00. 

Vlek bude v provozu také o pololetních a jarních prázdninách. 

Vlek bude v provozu pouze za příznivých sněhových podmínek. 

Pro aktuální informace sledujte www.burin.cz nebo vývěsky Lyžař-
ského oddílu ve městě. 

Za Lyžařský oddíl SK Hodkovice 

Pavel Pokorný

4. 2. ples primátora www.liberec.cz

17. – 19. 2. ČEZ Jizerská padesátka www.jiz50.cz

18. 2. ČEZ SkiFest na náměstí Dr. E. Beneše 
v Liberci koncert – David Koller

www.jiz50.cz

25. 2. Ostašovský masopust, Ostašov www.ostasov.eu

Zajímavé akce v regionu

V sobotu 4. 2. od 13:30 Vás zveme na Karneval na lyžích. 
Masky jezdí na vleku zadarmo! 
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Sport pro všechny Hodkovice nad Mohelkou

ODDÍL KULTURISTIKY 

vás zve na pravidlelné cvičení 

Pondělí 17:00 – 18:30 Platby za cvičení:

Uterý 17:00 – 18:30 1 vstup 30 Kč

Středa 17:00 – 18:30 vstupné měsíc 150 Kč

Čtvrtek 17:00 – 18:30 vstupné rok 1500 Kč

Pátek 17:00 – 18:30
Sobota dočasně zavřeno
Neděle 10:00 – 11:30       17:00 – 18:30

Cvičení probíhá v 1.patře kulturního domu v Hodkovicích nad Mohelkou, Sokolská 412

Těšíme se na Vaši návštěvu
kolektiv posilovny

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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Jizerské trio ŠRAML
saxofon, bicí a harmonika, 

jsou zárukou dobré zábavy a tance.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic doporučuje 

a restaurace „U Arcivévody Štěpána“ srdečně zve 

v pátek 3. 2. 2017 od 15.00 – 18.00 hodin,

na podvečerní přátelské posezení.
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420 466 254 650 /651

                         

Společnost ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o., 
specialista v oblasti povrchových úprav, hledá do svého kolektivu pracovité, 
samostatné a odpovědné kolegy. 

IN ACE o aktuálním pracovním uplatnění 
Vám rádi poskytneme v našem provozu Český Dub.

FORM

 NABÍZÍME:

- Práci ve stabilní společnosti se zahraniční účastí a dlouholetou 

  praxí v automobilovém průmyslu s možností profesního růstu

- Odpovídající mzdové ohodnocení s možností růstu

- Výkonnostní odměny dle výkonu pracoviště

- Rozmanitý systém benefitů a odměn (odměny za zlepšovací návrhy, 

  podílový bonus, dotace na stravování uvnitř areálu společnosti,  
  výhodné zaměstnanecké mobilní tarify, 
  sportovně a relaxačně zaměřené aktivity, vitamín C)

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY 
DO PROVOZU V ČESKÉM DUBU

                     Dělníky galvanických linek 
            Manipulanty výroby
            Obsluhy VZV
            Manipulanty expedice

KONTAKT
Petra Košková

482 464 551

ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o.
Husova 168/III, 463 43 Český Dub.
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KINO – ÚNOR 2017
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 3. února v 18 hodin
LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL
Elliot a  ostatní kamarádi chtějí zbavit grizzlyho Booga strachu. Nasadí 
jedinou možnou léčebnou metodu – terapii strašením. Pak se ale budou bát 
všichni. Animovaná komedie USA. Délka 84 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 10. února v 19 hodin

PRÁZDNINY V PROVENCE
V. Kotek, K. Hádek a J. Prachař v rolích tří kamarádů, hudebníků, utečou před 
svojí manažerkou až do slunné Francie. Tam potkají dívku, která umí lámat 
srdce. To vše v české komedii V. Michálka. Délka 95 minut. Vstupné 50 Kč.

Čtvrtek 16. února v 18 hodin
KRÁLOVNY

Veselohra divadelního souboru VOJAN z Hrádku nad Nisou. Uvádí Městské 
kulturní středisko v Hodkovicích nad Mohelkou. Vstupné 60 Kč.

Pátek 17. února v 18 hodin

ŽELVY NINJA 2
Zelení bratři se opět spojí v boji proti zlu v akční dobrodružné komedii. USA, 
Kanada, Čína, Hong Kong. Délka 112 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 24. února v 18 hodin

AMAZONIE STŘEDNÍ AMERIKY
poloostrov de Osa a souoostroví Bocas del Toro

Beseda s panem Otou Knoblochem o jeho cestě po Amazonii spojená 
s autorským promítáním. Vstupné dobrovolné.

Fotografi e z fi lmu PRÁZDNINY V PROVENCE


