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RESTAUROVANÉ HISTORICKÉ KOROUHVE
Vážení spoluobčané, v minulém roce jsem předala k restaurování dvě historické 
korouhve, nalezené při úklidu půdy radnice. Jedna korouhev patřila Cechu řeznic-
kému a druhá Cechu pekařskému. 

Nyní jsou již obě korouhve zpátky v Hodkovicích a věřím, že bude brzy příležitost 
představit zrestaurované dílo veřejnosti. Restaurátorské zprávy včetně fotodokumen-
tace budou zveřejněny na webu města.

Jsem ráda, že se podařilo zachránit kousek hodkovické historie, na péči odborníků 
nyní čekají další nalezené historické artefakty.

Markéta Khauerová – starostka města

1. korouhev Cechu pekařského – před a po restaurování

2. korouhev Cechu řeznického – před a po restaurování
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Vážení čtenáři,
krásný a snad již teplý měsíc je před námi a vybízí k různým výletům do okolí, návštěvě kul-
turních akcí a setkání s přáteli. Jako vždy najdete inspiraci v tomto vydání a nezapomněli jsme 
ani na důležité informace z městského úřadu či organizací města.

Poklidný měsíc lásky vám za kolektiv redakční rady
přeje Naďa Burianová

 

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

Jubilanti v květnu 2017

Úvodní slovo redakční rady

Přivítány budou tyto děti:
Jindřich Hrušovský, Dominik Špic, Jindřich Jelínek,  
Anna Beatrice Gold, Aneta Boumová

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“ 

V pátek 12. 5. 2017 od 10:00 hodin se 
uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
vítání občánků našeho města.

Slavnostní vítání občánků

Miloslav Havlík
Dominik Kadlečík

Marta Svatá
Dagmar Holánová

Marie Marková
Hana Renzová, 

Petruška Lásková,
Božena Bláhová,
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Informace ze 7. zasedání rady města 29. 3. 2017
-  Rada města projednala žádost o prodej pozemků města p.č. 3277 (ostatní plocha) o výměře 

598 m2 a p.č. 3278 (vodní plocha) o výměře 155 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kte-
rou podal za obchodní firmu BOOKLET s.r.o., Rychnovská č. ev. 30, 463 42 Hodkovice nad 
Mohelkou, IČ 022 49 219 jednatel pan Vladislav Kos. Rada města se žádostí bude zabývat 
následně po prověření všech skutečností případu.

-  Rada města projednala smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Městem 
Hodkovice nad Mohelkou, jako budoucím povinným, panem K., panem K. paní K., všichni 
bytem Hodkovice nad Mohelkou jako budoucími oprávněnými, která se týká stavby prodlou-
žení vodovodního a kanalizačního řádu včetně přípojek vody a přípojek splaškové kanaliza-
ce, na pozemku p.č. 1515 (ostatní plocha) o výměře 2081 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, 
ve vlastnictví Města Hodkovice nad Mohelkou. Právo provést stavbu se zřizuje bezplatně. 
Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hodko-
vice nad Mohelkou o prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2030. Jedná se o pozemkové 
parcely v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou p. č. 2031, 1758, 1760, 1759, 2025, 2028, 2030, 2032. 
Rada města s pronájmem výše uvedených pozemků souhlasí, požaduje ukončení nájemní 
smlouvy č. 01/2010 ČZS, uzavření nové nájemní smlouvy s dobou pronájmu do 31. 12. 2030 
a ukládá tajemnici zveřejnit adresný záměr pronajmout nemovitosti na úřední desce města.

-  Rada města vzala na vědomí výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor v Hodko-
vicích nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 217, kterou podal pan S., bytem Hodkovice nad 
Mohelkou.

-  Rada města projednala žádost o bezplatné užívání tenisových kurtů pro tréninky dětí do 
15 let věku ve sportovním areálu za základní školou v rozsahu celé sezóny roku 2017, a to 
2 x 2 hod. týdně. Žádost podal za Tenis klub Čambuzy Hodkovice z.s., Pražská 177, Hodko-
vice nad Mohelkou, IČ: 047 51 493 předseda klubu pan Bc. Roman Hanuš. Rada města se 
žádostí bude zabývat následně až po vyjasnění podmínek tréninků dětí.

-  Rada města projednala žádost SDRUŽENÍ ČESKÉHO AUTOSPORTU, Vrážská 1498, Rado-
tín, 153 00 Praha, IČ: 72035935 o vyjádření k úplné uzavírce silnice č. III/2784 a k náhradní 
objízdné trase – Křižany, Osečná, Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Dlouhý Most, Li-
berec a opačně, a to ve dnech 17. 6. 2017 a 18. 6. 2017 v době od 8.00 hod. do 17.00 hod. za 
účelem konání X. ročníku závodů automobilů do vrchu v rámci seriálu České mistrovství 
ZAV – Ještěd 2017. Rada města souhlasí s uvedenou objízdnou trasou.

-  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 6 u pana S.(+1 
osoba). 

-  Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí odboru 
ekonomického a správy majetku v Hodkovicích nad Mohelkou a do funkce vedoucí odboru 
ekonomického a správy majetku jmenuje od 1. 4. 2017 paní Radku Douchovou.

-  Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – osobní služebnosti č. VBP/3001/2017. Stavbou bude dotčena nemovitost v ma-
jetku ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, Děčín, a to pozemek p. č. 
162 v k. ú. Jílové. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene bude ve výši 
ocenění skutečného omezení dotčené nemovitosti dle posudku znalce. Vypracování posudku 

Městský úřad informuje
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zajistí budoucí povinná na náklady města (budoucí oprávněná). K této částce bude připočítá-
na daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Rada města 
předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí se zněním Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu měs-
ta Hodkovice nad Mohelkou a se zněním Závěrečné zprávy o vyúčtování dotace z rozpočtu 
města 2017.

-  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti v oblasti 
sociální práce a v oblasti agendy zvláštního příjemce důchodu. 

-  Rada města pověřila místostarostku města jako odpovědnou osobu ve věci jednání s Euro-
regionem Nisa a podání dvou projektových žádostí.

-  Rada města souhlasí se zadáním zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu a zadávací 
dokumentace k úvěrovému rámci dle nabídky Ing. Luďka Tesaře ze společnosti Cityfinance. 

Informace z 8. zasedání rady města 12. 4. 2017
-  Rada města projednala uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejí-

cích s rekonstrukcí vodního díla - LI 017 050 – Hodkovice nad Mohelkou, Tyršova, Smetanova 
– rekonstrukce vodovodu. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad 
Mohelkou, a to pozemek p. č. 1781 (ostatní plocha) o výměře 2011 m2, p. č. 2046 (ostatní plocha) 
o výměře 653 m2, p. č. 2269 (ostatní plocha) o výměře 2690 m2, p. č. 2270 (ostatní plocha) o vý-
měře 313 m2 a p. č. 2271 (ostatní plocha) o výměře 549 m2, vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 
Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala bezúplatný převod části pozemku p.č. 274 v k.ú. Záskalí. Nabídku předložil 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady 
města Hodkovice nad Mohelkou. Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost o souhlas s navrhovanou stavbou, o souhlas s umístěním části 
domovní kanalizace do p.p.č. 2156 (ostatní plocha) o výměře 644 m2, v k.ú. Hodkovice nad Mo-
helkou. Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p.č. 456 (vodní plocha) o výměře 77 m2 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan Zbyněk Dostrašil, Hodkovice nad Mohelkou 
717. Rada města se žádostí bude zabývat následně po prověření všech skutečností případu.

-  Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p.č. 645 (vodní plocha) o výměře 661 m2 
v k.ú. Záskalí, kterou podali Miroslav a Helena Sedláčkovi, Jeřmanice 537. Rada města s pro-
dejem výše uvedeného pozemku nesouhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hodkovice nad 
Mohelkou za rok 2016, provedené kontrolory Krajského úřadu Libereckého kraje. Při přezkoumá-
ní hospodaření města nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Rada města předává zprávu 
k projednání do zastupitelstva města.

-  Rada města schválila Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za období 
1. čtvrtletí 2017.

-  Rada města schválila změnu cen v poskytování pracovně lékařských služeb, kterou předložil za 
Medimal s.r.o., se sídlem č.p. 10, 512 03 Libštát, IČ 28815963 jednatel společnosti MUDr. Martin 
Malík. Rada města schvaluje ceník výkonu a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

-  Rada města souhlasí s pronájmem klubovny v DPS obchodní firmě Nadačník s.r.o. , se sídlem Osad-
ní 869/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, 05155347, která bude v klubovně DPS zajišťovat vzdělávání 
v sociální oblasti a stanovuje částku za pronájem prostor klubovny ve výši 600,-Kč/den.
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-  Rada města projednala informaci o práci Základní školy T.G.Masaryka v Hodkovicích nad Mo-
helkou za období říjen 2016 až duben 2017. Informace je doložena přehledem akcí a úspěchů 
základní školy v tomto uplynulém období.

-  Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a předkládá OZV k pro-
jednání v zastupitelstvu města.

-  Rada města po projednání vymezuje školský obvod pro Mateřskou školu Hodkovice nad Mohel-
kou následovně: Hodkovice nad Mohelkou, Jílové, Záskalí, Radoňovice, Citeře a Žďárek.

-  Rada města schválila poskytnutí příspěvku na žáka Mateřské školy v Hodkovicích nad Mo-
helkou a žáka Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou ve výši 100,- Kč na jednoho žáka. 
Prostředky musí být vyčerpány do konce letošního roku a budou proplaceny na základě předlo-
žených řádných účetních dokladů.

-  Rada města schválila Zásady hospodaření s fondem FKSP na rok 2017 a Rozpočet fondu kultur-
ních a sociálních potřeb na rok 2017 Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města vzala na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu FKSP za rok 2016 Mateřské školy Hod-
kovice nad Mohelkou.

-  Rada města souhlasí s podáním projektu s názvem „Se sluníčkem naše školka, šťastný každý 
kluk i holka“ s předpokládanou částkou 380.732,00 Kč, s přijetím a čerpáním finančních pro-
středků z Výzvy č. 0216022 a pověřuje ředitelku mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou Mgr. 
Irenu Ryplovou jako odpovědnou osobu ve věci podání projektové žádosti.

-  Rada města schválila Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, 
platné pro školní rok 2017/2018 a Směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy, předložené 
ředitelkou mateřské školy paní Mgr. Irenou Ryplovou.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 31. 3. 2017. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 
151.171,00 Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města souhlasí s žádostí pana E., bytem Hodkovice nad Mohelkou o prodloužení nájemní 
smlouvy na byt.

-  Rada města souhlasí s žádostí pana B., bytem Hodkovice nad Mohelkou o změnu nájemce v ná-
jemní smlouvě z důvodu uzavření manželství.

Informace ze 3. zasedání zastupitelstva města 19. 4. 2017
-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017. Příjmy v rozpočtové změně jsou 

2.249.000,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 0,00 Kč a změna financování v rozpočtové změně 
je 2.249.000,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 47.229.640,00 Kč, výdaje po rozpoč-
tové změně budou 55.650.640,00 Kč a financování po rozpočtové změně bude 8.421.000,00 Kč. 
Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej pozemku města p.č. 127 (trvalý travní porost) 
o výměře 159 m2 v k.ú. Radoňovice, kterou podali manželé V., oba bytem Radoňovice .

-  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej pozemků města p.č. 506/1 (trvalý travní po-
rost) o výměře 1906 m2, p.č. 572 (lesní pozemek) o výměře 307 m2 a části pozemku p.č. 573 (lesní 
pozemek) o výměře 1000 m2, vše v k.ú. Záskalí, kterou podal pan H., bytem Hořice.

-  Zastupitelstvo města neschválilo žádost pana Jaroslava Vejvody, bytem Záskalí č.p. 1, Hodkovice 
nad Mohelkou, o prodej části pozemku ve vlastnictví města p.č. 3317 v k.ú. Hodkovice nad Mo-
helkou. a pověřuje starostku města zadáním vytyčení přístupové komunikace k domu. 
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-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o koupi pozemku p.č. 452 (zahrada) o výměře 142 m2 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní Z., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Prodej 
se uskuteční za cenu 130,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

-  Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod části pozemku p.č. 274 v k.ú. Záskalí. Nabídku 
předložil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Geometrický plán bude vyhotoven 
na náklady města Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – osobní služebnosti č. VBP/3001/2017, která se týká výstavby kanalizace a ČOV Jílové. 
Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV- Pod-
mokly, Děčín, a to pozemek p. č. 162 v k. ú. Jílové. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věc-
ného břemene bude ve výši ocenění skutečného omezení dotčené nemovitosti dle posudku znalce. 
Vypracování posudku zajistí budoucí povinná na náklady města (budoucí oprávněné). K této část-
ce bude připočítána daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

-  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvi-
sejících s rekonstrukcí vodního díla – LI 017 050 – Hodkovice nad Mohelkou, Tyršova, Smetano-
va – rekonstrukce vodovodu. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad 
Mohelkou, a to pozemek p. č. 1781 (ostatní plocha) o výměře 2011 m2, p. č. 2046 (ostatní plocha) 
o výměře 653 m2, p. č. 2269 (ostatní plocha) o výměře 2690 m2, p. č. 2270 (ostatní plocha) o vý-
měře 313 m2 a p. č. 2271 (ostatní plocha) o výměře 549 m2, vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi městem 
Hodkovice nad Mohelkou, jako budoucím povinným, panem K, panem K. a paní K., všichni 
bytem Hodkovice nad Mohelkou jako budoucími oprávněnými, která se týká stavby prodlouže-
ní vodovodního a kanalizačního řádu včetně přípojek vody a přípojek splaškové kanalizace, na 
pozemku p.č. 1515 (ostatní plocha) o výměře 2081 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, ve vlast-
nictví Města Hodkovice nad Mohelkou. Právo provést stavbu se zřizuje bezplatně.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o služebnosti inže-
nýrské sítě č. ……/B/2017/TPČ. V rámci realizace stavby „Prodloužení vodovodního řadu a splaš-
kového kanalizačního řadu, na p.p. č. 1515, v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou“ bude zřízena a přes 
něj vedena na náklady investora inženýrská síť – vodovodní řad a kanalizační řad. Jednorázová 
finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus daň 
z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

-  Zastupitelstvo města schválilo udělení souhlasu s navrhovanou stavbou, udělení souhlasu 
s umístěním části domovní kanalizace do části pozemku p.č. 2156 (ostatní plocha) o celkové 
výměře 644 m2, v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Dotčená část komunikace bude po provedení 
stavby uvedena do původního stavu. Žádost předložila obchodní společnost JIKoN – nástrojárna, 
s.r.o.,

-  Zastupitelstvo města projednalo žádost o následné zřízení věcného břemene na dotčené části po-
zemku p.č. 2156 (ostatní plocha) o celkové výměře 644 m2, v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Touto 
záležitostí se bude zastupitelstvo města zabývat až po předložení smlouvy o smlouvě budoucí 
na zřízení věcného břemene. Žádost předložila obchodní společnost JIKoN – nástrojárna, s.r.o.

-  Zastupitelstvo města schválilo smlouvu č. Z_S24_12_8120052373 o realizaci přeložky distri-
bučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Předmětem smlouvy je realizace pře-
ložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, stavba LB, Hodkovice n. M., 
ul. Liberecká a úhrada nákladů spojených s přeložkou.Předpokládaná výše nákladů bez DPH činí 
161.658,-Kč. Město Hodkovice nad Mohelkou se zavazuje po dokončení realizace přeložky uhra-
dit skutečně vynaložené náklady dle čl.III. bodu 3 smlouvy. Po dohodě s realizační společností 
(ELMOS s.r.o.) bude tato záležitost zařazena do investic v roce 2018.
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-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Znalecký posudek č. 007/333-2017 o ceně nemovitostí na 
prodej bytového domu č.p. 622, 623, 624 Hodkovice nad Mohelkou, který vypracoval Ing. Petr 
Parma, Dolení Paseky 74, Světlá pod Ještědem. a pověřuje starostku města přípravou adresného 
záměru prodeje.

-  Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu. Tato vyhláška 
nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

-  Zastupitelstvo města zrušilo usnesení Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou č. 16/16 ze 
dne 9. 3. 2016 v plném rozsahu a nahrazuje ho usnesením č. 40/17. 

-  Zastupitelstvo města projednalo upravený návrh směnné smlouvy č. S 651/14/247, kterou 
podala společnost Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 
IČ 42196451. Zastupitelstvo města schvaluje výsledný rozdíl ceny. Lesy ČR vyplatí městu Hodko-
vice nad Mohelkou částku 2.006.878,00 Kč. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti dle 
schváleného usnesení 59/15.

-  Zastupitelstvo města po projednání vzalo na vědomí informaci o podaných projektových žádos-
tech do Euroregionu Nisa.

-  Zastupitelstvo města schválilo zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola T. G. Ma-
saryka Hodkovice nad Mohelkou dle předloženého návrhu s účinností od 1. května 2017. 

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Výzva všem nadšeným fotografům

Podmínky:
 y  Každý fotograf může zaslat maximálně 10 fotografii

 y  fotografie by měly být průřezem celého roku a všech možných aktivit (roční období, krajin-
ky, 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 e-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.



9Kulturní kalendář 9

Projekt Naše Podlesí

A co nás čeká dál? Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se 
sejde pracovní skupina ke zhodnocení 1. setkání 
s veřejností a naplánování 2. setkání s veřejnos-
tí, které proběhne cca v polovině června. O přes-
ném termínu Vás budeme včas informovat. 

Na 2. setkání budou představeny dvě vari-
anty řešení veřejného prostoru sídliště Podlesí. 
Nebudeme zde vybírat jednu variantu, ale bude-

V úterý 4. 4. 2017 proběhlo 1. setkání s veřejností k projektu Naše Podlesí. Velmi děkujeme 
všem aktivním účastníkům za konstruktivní a věcný přístup k řešenému tématu. Zápisy a fo-
tografie ze setkání najdete na webových stránkách města, viz. uvedený odkaz.

Poděkování

Děkuji Všem, kteří si udělali chvilku času a vyplnili dotazník týkající se spojení Hodkovice nad 
Mohelkou a Jablonce nad Nisou. Po zpracování dotazníků Vás budu informovat o výsledcích.

Děkuji za spolupráci Helena Řezáčová

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou 
se koná ve středu 17. 5. 2017 od 18.00 hodin 

v obřadní síni Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka

 http://www.hodkovicenm.cz/cs/projekt-nase-podlesi/verejna-setkani-k-projektu/ 
vystupy-z-1-verejneho-setkani-k-projektu-nase-podlesi.html

me podrobně hodnotit výhody a nevýhody jed-
notlivých variant. Na základě tohoto hodnocení 
architekti vytvoří finální podobu studie.

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na 
setkání s Vámi.  

Bc. Markéta Khauerová, Mgr. Helena Řezáčová, 
členové pracovní skupiny a projekční ateliér
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Městský úřad informuje

Soutěž proběhne dne 13. 5. 2017 od 9.30  
pod kulturním domem v obci Záskalí.

Přihlášení družstev je od 8.30 do 9.00 hodin.

Přihlášky zasílejte do 6. května 2017.

Zúčastněná družstva startují na vlastní nebezpečí!

Případné dotazy Vám zodpoví:

Velitel Miroslav Pluhař

Podlesí 543, 

463 42 Hodkovice nad Mohelkou,

 721 870 668

e-mail: hasici.zaskali@seznam.cz 

Hasičská soutěž – Záskalí 2017

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!

OCENĚNÍ PEDAGOGŮ LIBERECKÉHO KRAJE

Liberecký kraj každoročně 
oceňuje u příležitosti Dne učitelů 

pedagogické pracovníky.

29. 3. 2017 obdržel ocenění 
za dlouholetou pedagogickou 
činnost Mgr. Jaroslav Fiala. 

Blahopřejeme.
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Spolek Stopy v krajině, Liberecký kraj, obec Světlá pod Ještědem a Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé 
zvou na 3. ročník open-air podještědské akce

27. 5. 2017
Světlá pod Ještědem

| 13.00 | FANFÁRA
slavnostní zahájení festivalu v kostele sv. Mikuláše 

| 13.30 | HUDBA A DIVADLO
průvod s hudbou, dvě literárně-divadelní hry v krajině (K. Světlá 
se setká s žebračkou a u Krejčíkovic Anežky se strhne mela)

| 15.00 | CO NOSILA KAROLINA SVĚTLÁ?
Dámský historicko-společenský klub: dobová módní přehlídka

| 16.00 | JOHANNA A SOFIE: TYS JÁ A JÁ JSEM TY
dialog sester: Karolina Světlá (Markéta Tallerová) 
a Sofi e Podlipská (Veronika Korytářová) ve scénickém čtení

| 16.30 | FOLKLÓRNÍ SOUBOR HORAČKY
tanec a zpěv v podještědské tradici

| 17.15 | NEŽ PŘIŠLA PANÍ KAROLINA   
P. Bulíř: Kdo byl manžel Karoliny Světlé

PODJEŠTĚDSKÝ JARMARK
mýdlo, koření, med, čerstvě pražená káva, šperky, proutěné 
košíky, dřevěné hračky, pivo Karolina Světlá, módní doplňky 
z dílny U štěstí dam

PRO DĚTI 
cesta za pokladem s Lesní pannou, projížďka na irských koních 
ze Žibřidic, malování na tvář

pečená kýta, točené pivo a limo, ovocné koláče, káva, 
cukrová vata, zmrzlina

FESTIVAL 
KAROLINY 
SVĚTLÉ /NaucnaStezkaKarolinySvetle

www.karolinasvetla.cz

| 18.00 | KONCERT
Lucky Voice Band v kostele sv. Mikuláše – lidové písně a gospely 
z celého světa

| 19.30 | KŘÍŽ U POTOKA 
projekce fi lmu z roku 1937
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1. 5. Svátek práce – slaví se od roku 1890

5. 5. Významný den ČR – výročí Květnového povstání pražského lidu 1945

8. 5. Státní svátek ČR – Den vítězství

9. 5. Ludmila Vaňková, autorka historických románů (90. výr. nar.)

13. 5. Daphne du Maurier, anglická prozaička (110. výr. nar.)

14. 5. Den matek

15. 5. Mezinárodní den rodiny

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

SBĚR PAPÍRU 
KVĚTEN 2017 

 Pondělí 22. 5. 7.00 – 8.00
 Úterý 23. 5. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Středa 24. 5. 7.00 – 8.00
 Čtvrtek 25. 5. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Pátek 26. 5. 7.00 – 8.00

Papír bude vybírán za školou u školní jídelny. Děkujeme za vaši podporu.

Karton bude vybírán samostatně, v krabici nebo svázán,  
musí být oddělen od ostatního papíru.

V uvedené dny můžete nosit také plastová víčka od PET lahví – limo, mléka, aviváží,  
tekutých prostředků, která budou předána na „Sbírku pro Aličku z Hodkovic n/M“

Základní škola Hodkovice nad Mohelkou

On-line katalog: www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog
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Městský úřad informujeInformace ze ZŠ

Bobřík informatiky – celostátní soutěž
Kadet (14 076 účastníků)
174. místo – M. Khauer (9.B)
217. místo – J. Růta (9.A)

Programování BALTÍK
Povltavské setkání Baltíků České Budějovice  
kategorie B
5. místo – J. Růta (9.A) 
18. místo – E. M. Kněbort (9.A)
19. místo – J. Křížek (7.A)
Povltavské setkání Baltíků České Budějovice  
kategorie A 
13. místo – H. Heřmanová (5.A)
19. místo – L. Hatr (5.A) 
Předvánoční setkání Baltíků Strakonice
5. místo – J. Křížek (7.A)
8. místo – J. Růta (9.A) 
10. místo – E. M. Kněbort (9.A)
19. místo – L. Hart (5.A)
23. místo – D. Šusta (5.A)

Okresní kolo – dějepisná olympiáda 
14. – 15. místo – M. Khauer (9.B)

Okresní kolo – olympiáda v AJ
9. – 11. místo – V. Musil (8.A) 
16. místo – A. Hušková (7.A)

Okresní kolo – olympiáda v ČJ
52. – 54. místo – K. Panuška (9.A)
55. – 58. místo – D. Nováková (9.A)

Okresní kolo – matematická olympiáda  
(kategorie Z9, Z8, Z7, Z6)
1. – 5. místo – J. Růta (9.A) 
1. – 6. místo – M. Janečková ( 8.A)

10. – 12. místo – J. Křížek (7.A)
11. – 15. místo – N. Ryšavá (6.B)
23. – 26. místo – P. Domácí (6.A)

FIRST LEGO LEAGUE Praha – regionální kolo
5. místo –  tým ve složení: V. Komňacký, 

D. Růta, J. Křížek, M. Fiala,  
K. Panuška, J. Růta, D. Arlt

Krajská soutěž GIS „A země se otevřela“ 
výtvarná soutěž kategorie 1.-9.třída a  víceletá 
gymnázia
2. místo –  tým ve složení: E. Brychová, 

A. Khauer, E. Krejčí - (1.B)

19. ročník výtvarné soutěže k Mezinárodní-
mu dni zvířat „Vodní svět“
Kategorie 1.-2.tříd
1. místo –  tým ve složení: E. Brychová,  

J. Horáčková, A. Khauer,  
N. Ketnerová, S. Plodková – (1.B)

Florbal – krajské semifinále
7. místo –  tým ve složení: A. Foltýn,  

J. Vaněk, M. Fiala, K. Panuška, 
M. Ulč, L. Hlavnička, M. Khauer, 
R. Hrušovský, P. Růta, V. Svoboda, 
R. Komňacký

Fotbal – Oblastní kolo CocaCola Cap
3. místo –  tým ve složení: M. Khauer,  

R. Hrušovský, R. Komňacký, M. Ulč, 
L. Hlavnička, J. Vaněk, M. Fiala, 
T. Kočí, Š. Šturc, M. Charousek, 
T. Gellrich, J. Bráza, A. Foltýn, 
M. Šarbort, M. Ministr

Žáci ZŠ se i v tomto školním roce zúčastnili okresních, krajských, regionálních 
a celostátních soutěží.



14 Kulturní kalendář

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

ZO SDH HODKOVICE NAD MOHELKOU 
 

POZVÁNKA 
 

NA  18. ROČNÍK 
 

MEMORIÁL  VLADIMÍRA  LINKY 
 

POŘÁDANÝ DNE    20. KVĚTNA  2017   V HODKOVICÍCH  n/Moh. 
 
 

 
 
Jedná se o pochod, během kterého účastníci plní netradiční disciplíny. 
Hlídka musí mít 5 členů. 
Lze přihlásit i dětské hlídky - samostatná kategorie. 
 
 
 
PREZENTACE :   8.OO  –  8.45  v hasičské zbrojnici 
START              :    9.OO  –  první hlídka 
STARTOVNÉ   :  100 Kč ZA HLÍDKU ( 20 KČ ZA OSOBU ) – ÚHRADA PŘI PREZENTACI  
 
 

 
Během dne je připraveno občerstvení a posezení s příjemnou hudbou. 

 
 
 
 
Závazné přihlášky zašlete do    15. KVĚTNA  2017 
 
Na adresu :         Jaroslav MENCL 
                           Riegerova 269 
                46342 Hodkovice nad Mohelkou 
 
Případné dotazy na telefon :       482 729 522           
                                                             607 223 527 
                                          604 118 377  
                                                             www.hasici.hodkovice@seznam.cz 
 
 

 
 
 

ZO SDH HODKOVICE NAD MOHELKOU

POZVÁNKA NA 18. ROČNÍK

MEMORIÁL VLADIMÍRA LINKY
POŘÁDANÝ DNE 20. KVĚTNA 2017 V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

 Ö Jedná se o pochod, během kterého účastníci plní netradiční disciplíny.

 Ö Hlídka musí mít 5 členů.

 Ö Lze přihlásit i dětské hlídky – samostatná kategorie.

PREZENTACE: 8.00 – 8.45  v hasičské zbrojnici

START:  9.00 – první hlídka

STARTOVNÉ:  100 Kč ZA HLÍDKU (20 KČ ZA OSOBU)  
ÚHRADA PŘI PREZENTACI 

Během dne je připraveno občerstvení a posezení s příjemnou hudbou.

Závazné přihlášky zašlete do 15. KVĚTNA 2017 na adresu:  
 Jaroslav MENCL
 Riegerova 269
 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Případné dotazy na telefon: 482 729 522, 607 223 527, 604 118 377
nebo na emailu: hasici.hodkovice@seznam.cz 

ZO SDH HODKOVICE NAD MOHELKOU 
 

POZVÁNKA 
 

NA  18. ROČNÍK 
 

MEMORIÁL  VLADIMÍRA  LINKY 
 

POŘÁDANÝ DNE    20. KVĚTNA  2017   V HODKOVICÍCH  n/Moh. 
 
 

 
 
Jedná se o pochod, během kterého účastníci plní netradiční disciplíny. 
Hlídka musí mít 5 členů. 
Lze přihlásit i dětské hlídky - samostatná kategorie. 
 
 
 
PREZENTACE :   8.OO  –  8.45  v hasičské zbrojnici 
START              :    9.OO  –  první hlídka 
STARTOVNÉ   :  100 Kč ZA HLÍDKU ( 20 KČ ZA OSOBU ) – ÚHRADA PŘI PREZENTACI  
 
 

 
Během dne je připraveno občerstvení a posezení s příjemnou hudbou. 

 
 
 
 
Závazné přihlášky zašlete do    15. KVĚTNA  2017 
 
Na adresu :         Jaroslav MENCL 
                           Riegerova 269 
                46342 Hodkovice nad Mohelkou 
 
Případné dotazy na telefon :       482 729 522           
                                                             607 223 527 
                                          604 118 377  
                                                             www.hasici.hodkovice@seznam.cz 
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Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 30

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

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

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

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

Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice 

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna

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

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

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

do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

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

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

 

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

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e
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sobota  13. 5. 2017    Hodkovice n. M. – NOVĚ: AREÁL KOUPALIŠTĚ!!! 
 

 
Hlavní program(12:00 až 19 hod.): Závod na koloběžkách pro dospělé - cca18 km (13km)                                    

                                                             Závody na koloběžkách pro děti dle kategorií                                                   
                                                             Sprint na koloběžkách pro dospělé 
                                                             Závod do vrchu na koloběžkách pro dospělé 

                    (7 až 19 hod.):  12-ti hodinovka Hodkovice - Ještěd a zpět 
                                                              na koloběžce,  na kole, během, pěšky  

Kolikrát kdo za daný čas absolvuje výjezd na Ještěd a zpět ? 
 

 
Odpoledne:    Divadlo v přírodě pro děti od 13:30, živá hudba, další doprovodný 

program, občerstvení v restauraci Na Koupališti 

 
Podrobnější informace na www.kolobezkyhodkovice.cz nebo tel.: 608 346 903 

                                                            
Sponzoři a partneři akce : 

Pavel Štork – Koloběžky Hodkovice s.r.o., KOSTKA-kolobka s.r.o.,  
 Jiří Kamiš-Restaurace U Bubáka, restaurace Na Koupališti,  

Střechy Šindelář Hodkovice, Pešková Michaela-závodní stravování Český Dub 
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SPORTOVNÍ AREÁL ZA ŠKOLOU
Vážení spoluobčané a sportovci,

V průběhu měsíce března byl zahájen provoz na víceúčelovém sportovním areálu Za školou 
v Hodkovicích nad Mohelkou. Zasportovat si zde mohou jednotlivci i sportovní týmy. Přeje-

me příjemně prožité chvíle a hodně sportovních zážitků.

Kontaktní osoby na sportovišti: Václav Kyncl – tel. 723 923 012, Pavel Lang – tel. 606 428 836

Provozní doba areálu je od 8:00 do 22:00 hodin.

Ceník:
Malé hřiště – volejbal, tenis, košíková, nohejbal, …

90 Kč/hodina    700 Kč/předplatné na 10 hodin

Fotbalové hřiště
130 Kč/hodina   1000 Kč/předplatné na 10 hodin

Atletický ovál je pro veřejnost volně přístupný, pokud není pronajaté fotbalové hřiště,  
nebo pokud probíhá výuka ZŠ.

Noční svícení: 100 Kč/hodina

Po domluvě se správci areálu je nožné zapůjčení sportovního náčiní (míč, tenisová raketa, …)

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 4. května a 11. června 2017 v 17.20
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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UDĚLENÍ ČESTNÝCH OBČANSTVÍ MĚSTA HODKOVICE NAD MOHELKOU

Protože čestná občanství se v Hodkovicích 
udělovala naposledy před desítkami let a zřej-
mě vlivem společensko-politických událostí 
byla zastavena a dosud nebyla obnovena, byla 
v listopadu loňského roku přijata Pravidla pro 
udělování čestného občanství města Hodkovice 
nad Mohelkou.

Na 2. zasedání zastupitelstva města dne 
8. 3. 2017 byly oba návrhy na udělení čestných 
občanství přijaty.

Pan Josef Fanta je v Hodkovicích známý 
a jeho díla jsou oblíbena, což ukázala i výstava 
jeho prací. Článek o panu Fantovi vyšel v Kul-
turním kalendáři č. 1 v r. 2014, ale František 
Květoslav Lang je zřejmě pro většinu hodkovic-
kých občanů neznámou osobou.

V polovině 20. let minulého století byl slu-
žebně povolán do Prahy, kde začal i bydlet.

I když se k Hodkovicím stále hlásil, byl 
znám spíše předválečnému obyvatelstvu. V dru-
hé polovině 40. let zřejmě do Hodkovic dojížděl 
hlavně kvůli spolupráci na knize „Hodkovice-
-městečko pod Javorníkem“, ale vlivem nového 
poválečného osídlení už si jej lidé nespojovali 
tolik s Hodkovicemi.

F. K. Lang se narodil r. 1874 v Hodkovicích 
č. p. 320 / bývalá rychta /.

Jako malý chlapec byl v delegaci hodkovic-
kých vlastenců, kteří jeli za spisovatelkou Karo-
línou Světlou se žádostí o pomoc při zřízení čes-
ké školy v Hodkovicích, což se nakonec podařilo.

Sám F. K. Lang byl nucen chodit do 14 let do 
německých škol v Hodkovicích. Velice na něho 
zapůsobilo poněmčování a ponižování českých 
dětí německými učiteli. Rozhodl se proto stát 
učitelem, který bude české děti učit českému ja-
zyku. Odešel na reálku a učitelský ústav v Jičíně 
a po jeho absolvování působil jako mladý učitel 
na Proseči a v Českém Dubu. Český Dub však 
musel opustit a byl přeložen do Rovenska, poz-
ději do Turnova. 

Loňského roku byly městskému zastupitelstvu podány dva návrhy na udělení čestných ob-
čanství města Hodkovice nad Mohelkou in memoriam pro pana Františka Květoslava Langa 
a pana Josefa Fantu.

Za 1. světové války i jako voják udržoval 
nepřímé kontakty s protirakouským odbojem 
a účastnil se i porad s členy České maffie. S vel-
kým nadšením uvítal pád rakousko-uherské 
monarchie a zrod Československé republiky. 

V nové republice začal působit jako školní 
inspektor v Rakovníku a Liberci. Také jeho zá-
sluhou mohla být v r. 1925 otevřena nová čes-
ká menšinová škola v Hodkovicích. F. K. Lang 
celkem pomohl založit nebo přispěl ke vzniku 
150 obecných a 15 měšťanských škol v českém 
pohraničí.

Pro svoji činnost ve prospěch českých men-
šinových škol a krásný postoj k lidem byl povo-
lán v r. 1927 na Ministerstvo školství a národní 
osvěty do Prahy. V Praze již zůstal, ale rodným 
Hodkovicím zůstal věrný. 

F. K. Lang měl neustále zájem o své rodné 
město i v důchodovém věku. Díky zájmu o his-
torii se po r. 1945 zasadil spolu s archivářem 
panem Aloisem Frintou o to, aby se Hodkovice 
u Liberce nazývaly historickým jménem Hodko-
vice nad Mohelkou. Kromě listinných dokladů 
k této změně napomohla i nalezená kresba pe-
četě města Hodkovice nad Mohelkou z r. 1636.

Když se MNV v Hodkovicích rozhodl v roce 
1947 vydat na popud archiváře města pana 
Aloise Frinty knihu o Hodkovicích, F. K. Lang 
rád pomohl a dovolil, aby z jeho pramenů byla 
čerpána historie města. Tím se velmi zasloužil 
o vydání knihy „Hodkovice – městečko pod Ja-
vorníkem“.

F. K. Lang zemřel náhle v roce 1950.
Přijetím obou návrhů tak byla obnovena tra-

dice čestného občanství jako pocta města obča-
nům, kteří se svojí prací a významem zapsali do 
jeho historie, jako tomu bylo v případě Františka 
Květoslava Langa a Josefa Fanty.

František Nejedlo
Spolek rodáků a přátel Hodkovic
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Najít si práci snů, která změní celý Váš život, je nyní o něco 
snadnější. Nepropásněte tuto šanci, teď je ten správný čas. 
Česká republika má momentálně nejnižší nezaměstnanost, 
pravdou však stále zůstává, že zároveň máme nejvyšší 
disparitu na trhu práce ve své historii. „Po zaměstnancích je 

veliký „hlad“, ale volná pracovní místa neodpovídají kvalifikaci lidí, kteří zde žijí“, komentuje vývoj na 
lokálním trhu práce Ivana Sulovská, zakladatelka Centra Kašpar.

I přes tuto výraznou nerovnováhu platí, že firmy hledají zaměstnance a že tak roste tlak na zaměstnavatele 
v oblasti pracovních benefitů, vstřícné personální politiky a zlepšování firemního klima.

„Právě v tomto čase je šance změnit dříve nereálné sny ve splnitelné výzvy. Současná situace, kdy ekono-
mika roste, se pro lidi může stát odrazovým můstkem ke kýžené změně, k lepší práci nebo k vstřícnějším 
podmínkám pro slaďování profese a soukromé sféry. V časech krizí, které se zákonitě objeví, je změna 
obtížnější či přímo nemožná“, dodává Sulovská.

Je nejlepší doba provést změny, využít vnější podmínky vyplývající z ekonomické konjunktury v souladu 
s osobnostními předpoklady pro změnu. Ta nemusí nutně vyústit ve výpověď ze stávajícího zaměstnání, 
zlepšovat osobní podmínky lze i jinak – dalším rozvojem či jednáním v rámci firmy.

Snahou o zlepšení v dlouhodobém horizontu je nutné opírat o osobnostní růst. „Je to otázka osobní 
statečnosti, touhy najít odhodlání, čas a také jasnou vizi, kam se chci posouvat. A právě se systematickým 
zmapováním osobní situace, plánováním osobní kariéry, sladěním soukromých a pracovních rolí, pojmeno-
váním silných a slabých stránek a nasměrováním na lokálním trhu práce, s tím vším Vám pomůže liberecké 
Centrum Kašpar“, dodává Ivana Sulovská, předsedkyně spolku.

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

Více o Centru Kašpar: Centrum Kašpar je jediná regionální organizace, kterou při řešení zaměstnanosti 
zajímají perspektivy všech zúčastněných a hledá neotřelá řešení v oblasti zaměstnání, výchovy a vzdělání, 
sladění profese a soukromí. Centrum usiluje o rovné příležitosti na Liberecku a zároveň prostřednictvím 
firemních auditů 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. simona.zemanova@centrum-kaspar.cz, tel.: 605 233 961

Jarní detox v pracovním i osobním životě?
Změnit práci může být nyní snadnější, říká zakladatelka libereckého Centra Kašpar Ivana Sulovská.
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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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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

MILUJI TĚ MODŘE
Romantická komedie

Česká republika

V kinech od 26. 1. 2017, 90 minut

Doporučeno od 12 let

Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se blíží Kristovým létům. Jeho život by 
už měl mít „ustálenou" podobu a pevné obrysy. Opak je pravdou. Právě teď prožívá Bárta docela 
smolné období. Dostane výpověď z Národní galerie, žije stále pod jednou střechou s matkou, po-
sedlou jógou, nemá žádnou přítelkyni a nedaří se mu ani skvělý výtvarný projekt, který realizuje 
se svým bonvivánským otcem. A najednou je tu zlom! Ve výloze luxusního pražského klenotnictví 
objeví Bárta dívku Terezu, krásnou aranžérku – tajemnou, cudnou i vášnivou, prostě nevyzpy-
tatelnou. Přitahuje ho nebývalou silou a jeho staromládenecký život je naráz vzhůru nohama...

(Bioscop)

uvádíme v našem kině 12. 5. 2017 od 19.00 hodin, vstupné 80 Kč

PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU
Dokumentární

Francie

V kinech od 6. 4. 2017, 82 minut

Pro celou rodinu

Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři, nás zavádí do ledového 
království vzdálené Antarktidy. Pokračování oscarového snímku Putování tučňáků natočil režisér 
Luc Jacquet v  rozlišení 4K, s  využitím nejmodernějších technologií včetně ponorek a  dronů. 
Dobrodružství nejodlehlejších částí naší planety se mu díky tomu podařilo zachytit tak, jak bylo 
ještě před několika lety nemyslitelné.

(Aerofilms)

Uvádíme v našem kině 26. 5. 2017 od 19.00 hodin, vstupné 80 Kč



KINO – KVĚTEN 2017 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 12. května v 19 hodin

MILUJI TĚ MODŘE
Sympatický malíř prožívá smolné období, když potká Terezu, dívku svých snů. 

Ta je ale bohužel zadaná a její přítel je „rapl“ a žárlivec… Česká romantická                      

komedie M. Šmídmajera. Doporučeno od 12 let. Délka 90 minut.  

Vstupné 80 Kč.

Pátek 19. května v 19 hodin

JÁ, PADOUCH 2
Napravený padouch Gru začne páchat na stará kolena dobro, Agnes mu chce 

najít mamku, Mimoňové záhadně mizí…vše v  úspěšné animované komedii 

USA. Délka 98 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 26. května v 19 hodin

PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU
3pokračování oscarového snímku Putování tučňáků, natočeného pomocí 

nejmodernějších technologií včetně ponorek a dronů, zachycuje nejodlehlejší 

části naší planety. Francouzský dokument. V kinech od 6. 4. 2017. Délka 82 

minut. Vstupné 80 Kč.

PŘEDSÁLÍ KINA
VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘŮ LADISLAVA ŘÍHY a JANY NOSÁLOVÉ

TAK TADy JSOU, HRDINOVÉ NAŠEHO MLÁDÍ…

Fotografie k filmu JÁ, PADOUCH 2. 
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Zápis dětí do Mš „Sluníčko“
Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560,  

příspěvková organizace, okres Liberec

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

15. 5. 2017
od 9 do 16 hodin

V  kanceláři  ředitele mateřské  školy Mateřská  škola,  Hodkovice  nad 
Mohelkou,  Podlesí  č. 560,  okres  Liberec,  příspěvková  organizace  – 
hospodářská část budovy (naproti DPS).

S sebou:  vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 
vyplněné Vyjádření lékaře, 
občanský průkaz, 
rodný list dítěte.

Od 19. 4. 2017 do 15. 5. 2017 si rodiče sami vytisknou a vyplní přihlášku 
vč. tiskopisu pro lékaře. Naleznete ji na webových stránkách mateřské školy 
http://ms-hodkovice.cz, kde naleznete veškeré informace o zápise dětí.

Kdo  nemá možnost  tisku  na  PC, může  si  vyzvednout  písemnou  přihlášku 
v mateřské škole ve středu 19. dubna od 9 do 16 hodin.

Na základě těchto podkladů bude zahájeno správní řízení ve věci Přijímání 
dětí k předškolnímu vzdělání do Mateřské školy „Sluníčko“ Mateřská škola, 
Hodkovice  nad  Mohelkou,  Podlesí  č. 560,  okres  Liberec,  příspěvková 
organizace (z. č. 561/2004 Sb.).

TĚŠÍME SE NA VÁS 
Mgr. Irena Ryplová, ředitelka a kolektiv MŠ.






