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Udělení vlajky městu Hodkovice nad Mohelkou

Vážení spoluobčané

S radostí Vám oznamuji, že jsem v úterý 14. 2. 2017 převzala z rukou předsedy Poslanecké sněmovny 
pana Jan Hamáčka oficiální sdělení o udělení vlajky městu Hodkovice nad Mohelkou. 

Markéta Khauerová

které se koná ve středu 8. března 2017 od 18:00 hodin
v obřadní místnosti Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.

Těšíme se na Vaši účast. 

Pozvánka na 2. veřejné zasedání  
Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou
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Vážení čtenáři,

v tomto vydání si vás dovolujeme pozvat hned 
na několik akcí pro děti jako je maškarní bál 
nebo vynášení Moreny. 

Na své si přijdou i milovníci plesů, adrena-
linoví nadšenci při sledování expediční ka-
mery nebo vášniví čtenáři při autogramiádě 
nové knihy. 

V příštím čísle se už na vás netrpělivě bude-
me těšit s velikonočním přehledem.

S přáním krásného jarního měsíce
za kolektiv redakční rady

Naďa Burianová

 Jubilanti v březnu 2017

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Věra Jírová

Jana Paulová

Marie Dimunová

Anna Chlupáčová

Jiřina Podhorová

Přivítány budou tyto děti:
Mariana Koťátková, Jan Ferenc, Martin Kolář, Samuel Bílek,  
Oliver Hnízdil, Nicol Podstavcová

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 10. 3. 2017 v  10:00 hodin 
se uskuteční na radnici Městského 
úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou 
slavnostní vítání občánků našeho 
města.

Slavnostní vítání občánků
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Informace ze 2. zasedání rady města 18. 1. 2017
-  Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p.č. 127 (trvalý travní porost) o výmě-

ře 159 m2 v k.ú. Radoňovice, kterou podali manželé V., oba bytem Hodkovice nad Mohelkou. 
Rada města se žádostí bude zabývat následně po provedení místního šetření.

-  Rada města projednala žádost o prodej pozemků města p.č. 506/1 (trvalý travní porost) o vý-
měře 1906 m2, p.č. 572 (lesní pozemek) o výměře 307 m2 a části pozemku p.č. 573 (lesní poze-
mek) ) o výměře 1000 m2, vše v k. ú. Záskalí, kterou podal pan H., bytem Hořice. Rada města 
se žádostí bude zabývat následně po provedení místního šetření.

-  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. 9900083869/1/2017. Smlouvu předložila obchodní společnost GasNet, s.r.o. Stavbou bude 
dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 585/1 (ostat-
ní plocha) o výměře 626 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová fi nanční náhrada 
za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus DPH v zákonné výši. 
Rada města předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města projednala žádost o pronájem části pozemku p.č. 3298 (trvalý travní porost) v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní Š., bytem  Praha. Rada města se žádostí bude 
zabývat následně až po zaměření pozemku města p.č. 3298 v k.ú Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města souhlasí se žádost paní K., bytem Hodkovice nad Mohelkou, o prodloužení její 
nájemní smlouvy na městský byt na dobu určitou, od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2018 za podmínky 
řádných měsíčních úhrad nájemného a služeb spojených s užíváním bytu a všech ostatních 
závazků vůči Městu Hodkovice nad Mohelkou a pověřuje starostku města podpisem dodatku 
smlouvy.

-  Rada města projednala žádost pana B. o prodloužení nájemní smlouvy sklepního prostoru 
č. 17 v domě Podlesí 622. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na tento 
prostor na dobu neurčitou a pověřuje starostku města podpisem dodatku smlouvy.

-  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem nebytových prostor Liberecká ul. 19, Hodkovice nad 
Mohelkou, kterou podal za nově zřizovanou Ordinaci praktického lékaře s.r.o. MUDr. Jiří Srna. 
Záměrem je zřízení ordinace praktického lékaře. Rada města  ukládá tajemnici zveřejnění 
záměru pronájmu na úřední desce města. 

-  Rada města souhlasí s podáním písemného návrhu statutárnímu městu Liberec na zrušení 
veřejnoprávní smlouvy č. VP/00210/2016 z důvodu rozporu smlouvy s právními předpisy. 
Rada města předkládá věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města schválila Organizační řád Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohelkou ve znění 
podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 1. 2. 2017.

-  Rada města schválila Vnitřní mzdový předpis Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohelkou 
ve znění podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 
1. 2. 2017.

-  Rada města schválila Pracovní řád Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohelkou ve znění 
podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 19. 1. 2017.

Městský úřad informuje



5Kulturní kalendář 5

Pokračování na straně 6

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užívá-
ním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 31. 12. 2016. Stav dluhů činí ke dni ak-
tualizace 155.649,00 Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města vzala na vědomí pověření paní Aleny Vondráčkové Jírové k zastupování vedoucí 
odboru ekonomického a správy majetku do doby jmenování nové vedoucí.

-  Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu města za rok 2016 s přehledem o počtu poda-
ných stížností, podnětů a petic. Výroční zpráva města byla zveřejněna.

-  Rada města vzala na vědomí  hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu 
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v ul. Liberecká č.p. 6 u pana K.  
(+ 2 osoby) a u manželů K. (+ 2 osoby).  

-  Rada města projednala smlouvu o koupi nemovité věci č. 02/2017. Předmětem smlouvy je kou-
pě p.č. 208/2 (trvalý travní porost) o výměře 17 m2 a p.č. 212/2 (trvalý travní porost) o výměře 
606 m2 v k.ú. Jílové ve vlastnictví paní H., a pana S., oba  bytem  Hodkovice nad Mohelkou. 
Rada města s koupí pozemků souhlasí a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města. 

-  Rada města schválila uzavřené nájemní smlouvy o nájmu hrobových míst na veřejném pohře-
bišti v Hodkovicích nad Mohelkou uzavřené v době od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 podle seznamu 
předloženém paní Irenou Líbalovou.

-  Rada města projednala zadané podklady od realizátorů optické sítě na sídlišti Podlesí a předá-
vá věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

Informace ze 2. zasedání zastupitelstva města 25. 1. 2017
-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2016. Příjmy i výdaje se v roz-

počtové změně snižují o 26.433,00 Kč, změna financování v rozpočtové změně je 0,00 Kč. 
Příjmy po této rozpočtové změně budou 47.508.004,04 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 
55.787.919,04 Kč a financování po rozpočtové změně bude 8.279.915,00 Kč.  Tabulka s upřesně-
ním jednotlivých položek je součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2016. Příjmy i výdaje se v roz-
počtové změně snižují o 24.000,00 Kč, změna financování v rozpočtové změně je 0,00 Kč. 
Příjmy po této rozpočtové změně budou 47.484.004,04 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 
55.763.919,04 Kč a financování po rozpočtové změně bude 8.279.915,00 Kč.  Tabulka s upřes-
něním jednotlivých položek je součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti č. IV-12-4014114/VB/03, na umístění „Součásti distribuční soustavy IV-12-4014114 
Hodkovice nad Mohelkou, p.č. 2216/4-kNN“. Smlouvu předložila obchodní společnost ČEZ Dis-
tribuce, a.s. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to 
pozemek p. č. 1946 (ostatní plocha) o výměře 840 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jedno-
rázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč 
plus DPH v zákonné výši.

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh na uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci č. 02/2017.
Předmětem smlouvy je koupě pozemků p.č. 208/2 (trvalý travní porost) o výměře 17 m2 
a p.č. 212/2 (trvalý travní porost) o výměře 606 m2 v k.ú. Jílové ve vlastnictví paní H., a pana S., 
oba bytem  Hodkovice nad Mohelkou za kupní cenu ve výši 62.300,-Kč.
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-  Zastupitelstvo města schválilo, v návaznosti na usnesení č. 84/16, prodej bytové jednotky 
č. 537/13 v budově č.p. 537 na pozemku p.č. 1454 včetně spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu a pozemku ve výši 704/14017, v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou paní 
F., bytem, Hodkovice nad Mohelkou za cenu 775.000,-Kč, na základě podané nabídky ze dne 
22. 12. 2016. Výše kupní ceny byla stanovena znaleckým posudkem č. 037/308-2016, který 
vypracoval Ing. Petr Parma. 

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. 9900083869/1/2017. Smlouvu předložila obchodní společnost GasNet, s.r.o. Stavbou bude 
dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 585/1 (ostat-
ní plocha) o výměře 626 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada 
za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus DPH v zákonné výši.

-  Zastupitelstvo města schválilo podání písemného návrhu statutárnímu městu Liberec na zru-
šení veřejnoprávní smlouvy č. VP/00210/2016 z důvodu rozporu smlouvy s právními předpisy 
(z důvodu změny legislativy). 

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyhodnocení Akčního plánu města Hodkovice nad Mo-
helkou pro rok 2016.

-  Zastupitelstvo města schválilo Akční plán města Hodkovice nad Mohelkou pro rok 2017 podle 
předloženého materiálu.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí důvodovou zprávu ve věci Pokládka optického kabelu – 
sídliště Podlesí a schválilo následující: 

-  ZM uděluje souhlas s pokládkou optického kabelu společnosti METRONET s.r.o., schvaluje 
předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a schvaluje 
závazek společnosti METRONET s.r.o. zajistit po dobu 10 let bezplatné připojení pro objekty 
DPS, MŠ, knihovny a sportovní haly – o kapacitě 50MBps.

-  ZM uděluje souhlas s pokládkou optického kabelu společnosti ADV Computers s.r.o. a schva-
luje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

-  ZM neuděluje souhlas s pokládkou optického kabelu společnosti AC Networks s.r.o. z důvo-
du nesplnění podmínek daných zastupitelstvem města dne 16. 12. 2015, usnesením č. 90/15.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o zpracování projektové dokumentace na 
výstavbu sportovní haly a schválilo zadání výběrového řízení na dodavatele stavby sportovní 
haly.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 1. jednání kontrolního výboru 01/02-2016 ze dne 
9. 1. 2017, schválilo plán kontrolního výboru do konce 1. pololetí 2017 a pověřuje kontrolní 
výbor provedením kontrol dle plánu v zápisu z 1. jednání kontrolního výboru 01/02-2016 ze 
dne 9. 1. 2017.

Informace ze 3. zasedání rady města 1. 2. 2017
-  Rada města projednala žádost o dořešení vlastnictví kůlny zapsané na pozemku p.p.č. 15/1 

v k.ú. Jílové, kterou podala majitelka této pozemkové parcely. Tato budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního je ve vlastnictví města Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní C., 
bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města se žádostí bude zabývat následně po prověření 
všech skutečností případu.
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-  Rada města schválila žádost o finanční příspěvek ve výši 6.000.- Kč do fondu oprav domu na 
náměstí T. G. Masaryka č.p. 213 za rok 2016. Žádost podala za Sdružení vlastníků domu paní 
Markéta Danielová. V domě vlastní Město Hodkovice nad Mohelkou v přízemí nebytové pro-
story. Rada města dále schválila žádost o úhradu podílu města (2619/10000) z této nemovitosti 
za Sdružené pojištění neziskových organizací ve výši 651,- Kč.

-  Rada města souhlasí s připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, kterou podal 
Spolek Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1, IČ 67775845. Tibetská vlajka bude vyvěšena  dne 
10. 3. 2017 na budově Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města schválila navržený termín pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2017/2018. Žádosti se budou přijímat 15. 5. 2017 
v době od 9.00 hod do 16.00 hod. v kanceláři ředitelky mateřské školy. 

-  Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 a Zprávu s přehledem o po-
čtu podaných stížností, podnětů a oznámení mateřské školy. 

-  Rada města vzala na vědomí oznámení o změně v bytě č. 8 v Pražské ul. č.p. 202 v Hodkovi-
cích nad Mohelkou.

-  Rada města souhlasí s umístěním sídla nově vzniklé společnosti Ordinace praktického lékaře 
Hodkovice n.M. na adrese Liberecká 19, Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města vzala na vědomí zápis č. 9 ze schůze Dotační komise, která projednala a vyhodno-
tila průběh odevzdávaných závěrečných zpráv o dotaci 4. a 5. Výzvy z roku 2016 a doporučení 
Dotační komise stanovit do veřejnoprávních smluv jasnou formulaci o způsobu propagace. 
Rada města dále souhlasí se zveřejněním přehledové tabulky o poskytnutí dotací včetně pena-
lizací, za porušení smluvních podmínek.

Informace z 1. mimořádné rady města 7. 2. 2017
-  Rada města schválila žádost uzavření nájemní smlouvy o pronájmu prostor nově zřizované 

ordinace praktického lékaře ve zdravotním středisku Liberecká ul. 19, Hodkovice nad Mohel-
kou, kterou podal za nově zřizovanou ordinaci Ordinaci praktického lékaře s.r.o. MUDr. Jiří 
Srna. 

Informace ze 4. zasedání rady města 15. 2. 2017
-  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 

č. 9900084678/1/2017. Smlouvu předložila obchodní společnost GasNet, s.r.o.. Stavbou bude 
dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 31 (ostatní 
plocha) o výměře 1627 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada 
za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus DPH v zákonné výši. 
Rada města předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užívá-
ním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 31. 1. 2017. Stav dluhů činí ke dni ak-
tualizace 144 972,00 Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města vzala na vědomí  zápis č. 1/2017 z rady Kulturní komise konané dne 23. 1. 2017.
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-  Rada města schválila žádost ředitele Technických služeb Hodkovice pana Petra Ha-
nuse o čerpání finančních prostředků z investičního fondu ve výši 180.000,-Kč na nákup  
sypače BBS 1200 od společnosti RATEPO s.r.o., Radim 4, 507 12 Radim u Jičína, IČ: 05096642, 
která podala nejvýhodnější nabídku.

- Rada města schválila žádost ředitele Technických služeb Hodkovice pana 

-  Petra Hanuse, aby částka 20.000,- Kč byla převedena z rezervního fondu Technických služeb 
Hodkovice do investičního fondu Technických služeb Hodkovice za účelem doplnění investič-
ního fondu pro nákup renovovaného sypače BBS 1200. 

Informace ze 2. mimořádného zasedání zastupitelstva města 
15. 2. 2017

-  Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení v distribuční soustavě ČEZ, kterou zaslala společnost ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV –Podmokly, Děčín, IČ: 24729035. Odběrné místo bude 
umístěno na adrese k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, p.č. 1680 (připojení stavby sportovní haly). 
Připojení je zpoplatněno částkou 62.500, -Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených 
s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

U P O Z O R N Ě N Í

Upozorňujeme, že v měsíci březnu je splatný poplatek za psa a rok 2017 a poplatek 
za komunální odpad a 1. pololetí roku 2017.

Oba poplatky je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, 
nebo bezhotovostně na účet 0984945399, kód banky 0800 a variabilní symbol pro 
platbu poplatku za psa je 1341 a poplatku za komunální odpad je 1337.

U P O Z O R N Ě N Í

Svozová firma vyváží popelnice v Hodkovicích nad Mohelkou, Záskalí a Radoňovicích 
každý pátek (pro čtrnáctidenní svoz každý lichý pátek) v době od 00:00 hod do 24:00 
hod., tzn., že nádoba musí být přistavena k vývozu nejpozději ve čtvrtek večer.

V  Jílovém a  v Citeřích jsou nádoby vyváženy každé úterý (čtrnáctidenní svoz každé 
liché úterý) v době od 00:00 hod. do 24:00 hod., tzn., že nádoba musí být přistavena 
nejpozději v pondělí večer.
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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

Pl
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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.

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.

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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Základní škola TGM 
v Hodkovicích nad Mohelkou 

pořádá 
 

Ve středu 15. 3. 2017 
od 14.00 hod. do 17.00 hod. 

 
 

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky 
 

Zveme všechny zájemce z Hodkovic nad Mohelkou a širokého okolí. 
 

Program:  
- ukázka učeben a školní družiny, jejichž technické 

vybavení Vám předvedou vyučující spolu s žáky 
- průběžné promítání filmu ze života školy  
- výstava výtvarných prací žáků 
- možnost vyzkoušet si výukové programy v počítačové 

učebně 
- ukázka práce a pomůcek v první třídě 
- malé občerstvení ve cvičné kuchyňce 
 

Školou Vás provedou členové žákovského parlamentu. 
 
Na Vaši návštěvu se těší žáci i učitelé 

ZŠ TGM Hodkovice nad Mohelkou 
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2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír

7. 3. Památný den České republiky – narození T. G. Masaryka

8. 3. Mezinárodní den žen

22. 3. Karel Poláček, prozaik (125. výr. nar.)

23. 3. Josef Čapek, spisovatel (130. výr. nar.)

31. 3. Michal Viewegh, prozaik (55. výr. nar.)

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

Vážení čtenáři,

u  příležitosti akce Březen – měsíc čtenářů si 
dovolujeme vyhlásit nejlepší čtenáře roku 2016.

V kategorii seniorů byly největšími čtenářkami paní 
Marcela Sokolová, Naděžda Machová a  Ludmila 
Pekařová. V kategorii maminek, které dětem čtou, 
byly nejlepší paní Lenka Vančová, Radka Hradecká 
a Jana Procházková. Nejlepšími dětskými čtenáři byla 
Julie Brázová, Agáta Hušková a Daniela Doubravská. 
Všem čtenářkám blahopřejeme a  zveme je na 
malé setkání s převzetím odměny v knihovně ve 
středu 15. března 2017 v 18.00.

Nejlepší čtenářkou BABIČKOU roku 2016 
vyhlašujeme paní Marcelu Sokolovou, která svou 
čtenářskou zálibu předala i  svým vnoučatům 
a přivedla je do naší knihovny jako nové čtenáře.

Děkujeme!
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Městská knihovna v Hodkovicích

srdečně zve všechny BABIČKY na akci

Knihovna BABIČEK
Přijďte ve středu 8. března 2017 od 17.00

oslavit Mezinárodní den žen relaxací s antistresovými omalovánkami 
mandalami a posezením s kamarádkami. 

Vezměte si s sebou dobrou náladu – vše ostatní pro vaši pohodu zajistíme.

VNOUČATA JSOU VÍTÁNA!!!

Městské kulturní středisko pořádá 5. května 2017 

zájezd do Divadla Brodway v Praze 

na představení původního českého muzikálu 

Libreto napsal Lou Fanánek Hagen.

Cena vstupenky je 400 Kč + 200 Kč doprava autobusem.  
Autobus bude odjíždět z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou v 15.00 hodin. 

Prodej vstupenek bude zahájen 6. března  
v Městské knihovně v Hodkovicích nad Mohelkou.

Angelika
z autorské dílny Michala Davida
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Horolezecký oddíl a Městské kulturní středisko  
vás zvou na filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA 2017.

Kde: Kino v Hodkovicích nad Mohelkou

Kdy: 10. 3. 2017 od 18.00 hod.

Od 19.00 hod. hosté: Pavel Straka,Tomáš Grygar “Polární Ural“

Občerstvení zajištěno, vstupenky jsou slosovatelné, těšíme se na vaši návštěvu.

Akce byla podpořena z dotačního fondu města Hodkovice nad Mohelkou pro rok 2017.

Vstupné: Dospělí: 70 Kč
 Senioři, studenti: 40 Kč
 ZTP: zdarma.

Program festivalu na
www.expedicnikamera.cz



15Kulturní kalendář 15

Liberecké Centrum Kašpar nabízí nově Otevřenou poradnu 
pro ženy, které hledají uplatnění na trhu práce, životní změ-
nu nebo si jen chtějí ujasnit životní priority a najít řešení jak 
sladit vlastní potřeby s potřebami rodiny. Základní služby ale 
i některé specializované kurzy jsou poskytovány zcela zdar-

ma. V době konání kurzů je možné bezplatně využít profesionální hlídání dětí ve vybavené herně 
s vlastní kuchyňkou. 

„Již 13 let usilujeme v Centru Kašpar o to, aby mladí, staří i pečující mohli žít a pracovat bez zbyteč-
ného stresu a předsudků. Víme, že všichni nezískávají zaměstnání stejně snadno. Proto pracujeme na 
zvyšování sebedůvěry a kvalifikace. Radíme s možnostmi propojení práce a rodiny. Pomáháme lidem 
najít práci, která je bude bavit, a zvládnout krizové situace. V přátelském a vlídném prostředí Otevřené 
poradny jsme připraveni všem poradit i naslouchat“, sdělila Ivana Sulovská, zakladatelka Centra Kašpar 
a autorka mnoha metodických publikací.

Do Otevřené poradny se mohou zájemci objednat kdykoliv telefonicky 605 233 961 nebo napsat na 
email simona.zemanova@centrum-kaspar.cz.

Navíc každou první středu v měsíci je možné se přijít bezplatně poradit od 10:00 do 16:00 bez objednání. 

Více o Centru Kašpar:
Centrum Kašpar je jediná regionální organizace, kterou při řešení zaměstnanosti zajímají perspektivy 
všech zúčastněných a hledá neotřelé řešení v oblasti zaměstnání, výchovy a vzdělání, sladění profese 
a soukromí. Centrum usiluje o rovné příležitosti na Liberecku a zároveň prostřednictvím firemních audi-
tů pomáhá nastavovat ve firmách prostředí vstřícné k potřebám kvalitních a loajálních lidí. Pomáhá také 
připravit mladou generaci pro úspěšný vstup na trh práce. Centrum Kašpar je průvodcem, pomocníkem 
a rádcem na cestě k dobré práci.

Kontakt:
Simona Zemanová, Centrum Kašpar z.s., Kašparova 73, Liberec 25, 10 minut z centra busem č. 13, 24, 26.
simona.zemanova@centrum-kaspar.cz, telefon: 605 233 961

Liberecké Centrum Kašpar má Otevřenou poradnu pro ženy,  
které hledají životní změnu a své uplatnění na trhu práce
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Slovo o autorech obrazů
Jana Nosálová –  narozena v Jablonci nad Nisou, absolventka výtvarné školy SUPŠ 

v Železném Brodě. Tvoří oleje a kresby tužkou.

Ladislav Říha –  narozen v Jablonném v Podještědí, vzděláním chemik, avšak se zájmem 
o kulturu a výtvarné umění. Tvoří temperou či tuší s anilínkami.

Oba bydlí v Liberci a pracují v libereckém divadle, spojuje je zájem o westernovou 
tématiku, indiány, mayovky a s tím spojenou romantiku a dobrodružství.

Srdečně zveme.

Vernisáž výstavy  

Tak tady jsou, hrdinové našeho mládí…

3. 3.  Hejtmanský ples, Clarion Grand Hotel 
Zlatý Lev Liberec

3. 3.  Ples Obchodní akademie Liberec, 
Dům kultury Liberec

3. 3.  Ples Policie ČR, Centrum Babylon

4. 3.  2. Ples Gymnazia F .X. Šaldy Liberec, 
Dům kultury  Liberec

4. 3.  Maškarní ples, Clarion Grand Hotel 
Zlatý Lev Liberec

10. 3.  Ples Střední zdravotnická škola Liberec, 
Dům kultury Liberec

10. 3.  Muzikantský bál, Lidové Sady

11. 3.  Společenský večer Gymnazia Jeronýmo-
va Liberec, Dům kultury Liberec

11. 3.  Sportovní ples Technické univerzity 
Liberec, Lidové Sady

Plesy v březnu 2017
11. 3.  Ples Střediska volného času Narnie, 

Clarion Grand hotel Zlatý Lev Liberec

11. 3.  Hasičský ples, CK Vratislavice nad Nisou

17. 3. Pivní bál, Dům kultury Liberec

18. 3.  Ples Střední školy právní a právní aka-
demie, Dům kultury Liberec

24. 3.  Ples Střední školy stavební Liberec, 
Dům kultury Liberec

24. 3.  Ples v pyžamu, Lidové Sady

25. 3.  Reprezentativní ples Technické univer-
zity Liberec, Dům kultury Liberec

31. 3.  Reprezentační ples společnosti TRW 
Automotive Czech, Dům kultury Liberec

zdroj:  městské informační centrum Liberec  
www.visitliberec.eu
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek 

prodává slepičky typu Tetra hnědá 
a Dominant ve všech barvách z našeho chovu ! 

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

Prodeje se uskuteční 13. března 2017 v 17.20 hod.
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena dle poptávky). 

Případné bližší informace: Po – Pá: 9.00 – 16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840.
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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

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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Oznamujeme občanům, že prodejna 
Domácí potřeby v Hodkovicích nad 
Mohelkou se koncem měsíce března 
2017 přesouvá do bývalé prodejny 
textilu na náměstí. 

Kromě domácích potřeb bude 
obnoven prodej galanterie a drobného 
domácího textilu. Těšíme se na vaši 
návštěvu v nových prostorách.

Zuza a Jíťa

 

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. 3. a 31. 3. 2017  
od 15.00 – 18.00 hodin,

na podvečerní přátelské posezení.

Restaurace na náměstí 

v Hodkovicích nad Mohelkou

„U Arcivévody Štěpána“ 
srdečně zve

v sobotu 18. 3. 2017
od 20 hodin

K tanci a poslechu nás pobaví  
Duo Donaha

na super
Josefovskou zábavu

Prodejna domácích potřeb
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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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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 



KINO – BŘEZEN 2017
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 3. března v 19 hodin

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Třetí pokračování úspěšné romantické komedie Velké Británie, Francie 
a Irska. Doporučená přístupnost 15 let. Délka 123 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 10. března – sobota 11. března

EXPEDIČNÍ KAMERA 2017

Pátek 17. března v 19 hodin

BRATŘÍČEK KAREL
Ojedinělý česko-polský dokument o  legendárním písničkáři. Premiéra 
17. 11. 2016, divácké hodnocení 86 %. Délka 79 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 24. března v 18 hodin

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ MALÍŘŮ
LADISLAVA ŘÍHY A JANY NOSÁLOVÉ

Pátek 24. března v 19 hodin

PŘÍBĚH LESA
Francouzský dokument natočený nejmodernější technikou. Tvůrci dokonce 
žili v  lese se sledovanými divokými zvířaty, a  podařilo se jim tak zachytit 
unikátní záběry zvířat žijících ve středoevropských lesích. Film nadchne 
dospělé i dětské diváky. Délka 79 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 31. března v 19 hodin

TROLLOVÉ
Trollové jsou veselí a šťastní skřítci, kteří ze všeho nejvíc milují hudbu, tanec 
a  zpěv. Animovaný fi lm USA, v  kinech od 3. 11. 2016. Délka 92 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Fotografi e k fi lmu Trollové. 
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

BRATŘÍČEK KAREL
Dokumentární

Polsko, Česká republika

Divácké hodnocení 86 %, 97 minut

Karel Kryl polskýma očima. Nový pohled na legendárního písničkáře, který se stal sym-
bolem Pražského jara, přináší ve svém portrétu režisérka Krystyna Krauze. 

(Artcam)

Film získal cenu Český lev 2016 za nejlepší dokumentární film.

Uvádíme v našem kině 17. 3. 2017 od 19.00

PŘÍBĚH LESA
Dokumentární

Francie

Divácké hodnocení 76 %, 97 minut

„Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přicházejí Jacques Perrin 
a Jacques Cluzaud s Příběhem lesa. Ne tropického pralesa s exotickou zvěří, ale toho nám 
dobře známého lesa, který máme za humny a který pulsuje překvapivě bohatým životem. 

Tou nejmodernější technikou natáčeli tvůrci čtyři roky na desítkách lokací po celé 
Evropě, dokonce žili v lese se sledovanými divokými zvířaty. Jen díky unikátním metodám 
natáčení dokážou autenticky převyprávět příběh lesa od doby ledové až po současnost 
a zachytit vzrušující koloběh života v něm, který ohromí dospělé a i dětské diváky.

(Aerofilms)

Uvádíme v našem kině 24. 3. 2017 od 19.00
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SRDEČNĚ  ZVEME  VŠECHNY  PŘÍZNIVCE  HASIČŮ 
DO  „KáDéčka“  V  HODKOVICÍCH 

 

                                                KDE  SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  Z  JÍLOVÉHO 
 

POŘÁDÁ  TRADIČNÍ 
 

„HASIČSKÝ  BÁL“ 

V  SOBOTU dne  11. 3. 2017  ve  20:00  hod. 

 
K   t a n c i    a    p o s l e c h u    h r a j e 

„BOHEMIA UNIVERSAL BAND„ 
 

NEVÁHEJTE,  RADOST  SVÉMU  TĚLU  UDĚLEJTE ! 
VSTUPNÉ  100,-  KČ  

 
REZERVACE NA TEL: 721 875 686  p. Bobek po 16 hodině 

VeHstředuH35žHbřeznaH8f37H
odH34:ffHdoH36:ffHhodinH

proběhneHvHcukrárněHnaHnáměstíH
vHHodkovicíchHnadHMohelkouH

autogramiádaHknihyH

KNIHA

MOJEHHODKOVICE
IngžHVáclavHZajíček

www.mojehodkovice.cz

KnihuHmůžeteHzakoupitHvHcukrárněHzaH499HKčHneboHobjednatH
naHtelefonnímHčísle:H7é6H674H864

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

MŠ SLUNÍČKO

Vynášení "Moreny"
aneb

loučení se zimou a vítání nového jara
úterý 21. 3. 2o17

od 10 hodin
Vítání jara proběhne v Hodkovicích nad Mohelkou a průvod bude 

vycházet od MŠ Sluníčko směrem k Mohelce.

Rodiče a široká veřejnost jsou vítáni.
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Mateřská škola – Masopust
MŠ ctí tradice a 28. 2. 2017 vedla masopustní průvod městem Hodkovice nad Mohelkou. Průvod 
začal u MŠ, kdy děti předvedly své krátké vystoupení nejen rodičům a babičkám a dědům, ale 
i široké veřejnosti. 

Poté náš průvod pokračoval na náměstí, kdo chtěl, připojil se k nám. Ve městě na nás čekali paní 
starostka Markéta Khauerová a paní místostarostka Mgr. Helena Řezáčová, rodiče, babičky, dědeč-
kové, sourozenci a také široká veřejnost, kde jsme je také potěšili vystoupením. Cestou zpět jsme 
navštívili uživatele DPS a potěšili je také vystoupením. Děkujeme všem za sladkou odměnu. Při 
masopustním průvodu nás nezastrašil ani malý déšť. Vše jsme zvládli s chutí a úsměvem na tváři. 

Děkuje MŠ Sluníčko.



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



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


