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Vážení čtenáři,
po letní odmlce se zase potkáváme a to ve 
velkém stylu. Měsíc září nabízí nespočet 
akcí s různými tématy, ale všechny stojí na 
návštěvu. Programy, termíny a časy najde-
te právě v tomto vydání. Také jsem zavedli 
novou rubriku a každý měsíc přineseme 
rozhovor s hodkovickými talenty.

Správný start do nového školního roku 
a krásný měsíc září

přeje Naďa Burianová

 Jubilanti v září 2017

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

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

Hana Želinská
Hana Dopitová
Václav Slavík

Úvodní slovo redakční rady

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, www.hodkovicenm.cz, email: 
redakce@hodkovicenm.cz, telefon: 485 145 353 – 354 Měsíčník – počet výtisků: 350 kusů. Cena: 5 Kč. Redakce: Naďa Burianová. 
Uzávěrka je dvacátého dne předcházejícího měsíce. Registrační číslo MKČRE 11797. Sazba: Tomáš Žižka. Foto obálka: Lucie Jágrová.  
Za jazykovou úpravu odpovídá: Tiskárna. Tisk: Jan Macek, U Rybníka 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, email: jan.macek@tiskem.cz, telefon:  
+420 483 100 382, +420 777 801 486.

Zájezd do divadla

Městské kulturní středisko pořádá 

v pátek 6. října 2017 
zájezd do Divadla Na Vinohradech v Praze na představení 

Zkrocení zlé ženy v režii Juraje Deáka.

V  klasické komedii uvidíme v  hlavních rolích Oldřicha Vlacha, Filipa Blažka, Andreu 
Elsnerovou, Michala Novotného, Jaroslava Satoranského, Otakara Brouska ml., Martina 
Krause a další umělce. 

Odjezd autobusu je v 15.30 z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou. Vstupenky jsou 
v prodeji od 4. září 2017 v knihovně v Hodkovicích.

Město Hodkovice nad Mohelkou Vás zve 14. září 2017 
v 10.00 na náměstí k pietnímu setkání  u příležitosti  

80. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka
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Informace z 5. zasedání zastupitelstva města 28. 6. 2017
-  Zastupitelstvo města schválilo úhradu částky 240.288,33 Kč za porušení Podmínek poskyt-

nutí dotace na projekt CZ.1.02/3.2.00/13.20902 Zateplení MŠ v Hodkovicích nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace na projekty z Euroregionu NISA „Naučná stezka – 
drobné sakrální památky Hodkovic nad Mohelkou“ a „Setkání partnerských měst“ a pověřuje 
místostarostku města podpisem smluv.

-  Zastupitelstvo města po projednání schválilo rozpočtové opatření č. 4/2017. Příjmy se v roz-
počtové změně snižují o 373.182,00 Kč, výdaje se v rozpočtové změně snižují o 373.182,00 Kč 
a změna financování v rozpočtové změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 
46.931.902,00 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 55.277.458,00 Kč a financování po roz-
počtové změně bude 8.345.556,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí 
materiálů.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku města p.č. 456 (vodní plocha) o výmě-
ře 77 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan D., bytem Hodkovice nad Mohel-
kou. Cena za prodej pozemku je 130-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. 

-  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej částí pozemků města p.č. 1729/6 (ostatní 
plocha) o výměře 1107 m2, p.č. 1439 (trvalý travní porost) o výměře 226 m2 a p.č. 1433 (ostatní 
plocha) o výměře 281 m2, vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou dle přiloženého nákresu, kterou 
podala za Společenství vlastníků Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova 529 předsedkyně výbo-
ru paní Radka Menclová. Navržená cena je 1,-Kč/m2.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o dořešení vlastnictví kůlny zapsané na pozemku p.č. 
15/1 v k.ú. Jílové, kterou podala majitelka této pozemkové parcely. Tato budova bez čísla popis-
ného nebo evidenčního je ve vlastnictví města Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní 
C., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Smluvní cenu 1.000,-Kč, kdy kupní cena je stanovena 
v souladu s dobrými mravy a podstatou samosprávy, která hájí zájmy občanů a s ohledem na 
narovnání vlastnických vztahů z minulosti.

-  Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej pozemků města p.č. 1263 (ostatní plocha) 
o výměře 1107 m2 a části p.č. 1264/1 (ostatní plocha) o výměře 2317 m2 v k.ú. Hodkovice 
nad Mohelkou, kterou podala společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469. Zastupitelstvo města souhlasí se zpracováním znaleckého 
posudku a stanovením ceny k prodeji a oddělením části pozemku p.č. 1264/1 podle stávajícího 
oplocení. Náklady na zpracování znaleckého posudku, oddělení části pozemku a další náklady 
bude hradit žadatel. 

-  Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej pozemků města p.č. 817 (ostatní plocha) o vý-
měře 2526 m2 a p.č. 818 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 592 m2 v k.ú. Záskalí, kte-
rou podala společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
IČ 49099469. Zastupitelstvo města souhlasí se zpracováním znaleckého posudku a stanovením 
ceny k prodeji. Náklady na zpracování znaleckého posudku a další náklady bude hradit žadatel. 

-  Zastupitelstvo města souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor Kulturního domu, Sokolská 
412, Hodkovice nad Mohelkou sloužících k podnikání, pověřuje starostku města zveřejněním 
adresného záměru nájmu pro společnost KáDéčko Bar & Grill s.r.o., Sokolská 412, Hodkovice 

Městský úřad informuje

Pokračování na straně 6

nad Mohelkou, IČ 05634466 jako nástupnická společnost stávajícího nájemce. Po uplynutí 
doby zveřejnění adresného záměru nájmu je možné nájemní smlouvu uzavřít.

-  Zastupitelstvo města schválilo adresný záměr prodeje bytového domu č.p. 622 Hodkovice nad 
Mohelkou, pověřuje tajemnici zveřejněním záměru a pověřuje starostku města přípravou 
kupní smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schválilo adresný záměr prodeje bytového domu 623, 624 Hodkovice nad 
Mohelkou, pověřuje tajemnici zveřejněním záměru a pověřuje starostku města přípravou 
kupní smlouvy.

-  Zastupitelstvo města projednalo žádost o narovnání majetkových vztahů mezi městem Hod-
kovice nad Mohelkou a paní P., bytem Hodkovice nad Mohelkou, panem Z., bytem Česká Lípa 
a panem Z., bytem Kobyly. Zastupitelstvo města souhlasí s narovnáním majetkových vztahů, 
pověřuje starostku města zajištěním zaměření stávající komunikace a přípravou směny po-
zemků se žadateli.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o směnu části pozemků, kterou předložil pan Aleš Cej-
nar, Česká 565, Hodkovice nad Mohelkou. Předmětem smlouvy je vzájemný převod vlastnic-
kého práva k nemovitým věcem. Zastupitelstvo města souhlasí s narovnáním majetkových 
vztahů, pověřuje starostku města zajištěním oddělení pozemků a přípravou směny pozemků 
se žadatelem.

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o úvěru č. 10125/17/LCD na zajištění dlouho-
dobého investičního úvěrového rámce a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schválilo přípravu a podání žádosti o dotaci na akci: Výstavba sportovní 
haly Hodkovice nad Mohelku do podprogramu 133D 531 na podporu materiálně technické 
základny sportu, který připravuje MŠMT. Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou dále 
potvrzuje závazek spolufinancování a poskytne finanční prostředky z vlastního rozpočtu na 
akci: Výstavba sportovní haly Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu. Tato vy-
hláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

-  Zastupitelstvo města schválilo navržené termíny jednání Zastupitelstva města pro 2. pololetí 
2017 dle předloženého plánu.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí odstoupení z volené funkce člena kontrolního výbo-
ru Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou, které podal pan Zbyněk Dostrašil ke dni 
14.06.2017.

-  Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou zvolilo za člena kontrolního výboru pana Vác-
lava Šturce. Člen kontrolního výboru bude pobírat za výkon této funkce odměnu 500,- Kč 
měsíčně.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené žádosti na přidělení hodin v nové sportovní 
hale. Rozdělení hodin a koordinace obsazenosti bude probíhat po obdržení žádostí dalších 
oddílů SK a jiných zájemců.

-  Zastupitelstvo města schválilo zprávu výběrové komise o hodnocení nabídek na veřejnou za-
kázku „dodavatel Dopravního automobilu pro JSDH Hodkovice nad Mohelkou“. Dopravního 
automobilu Mercedes – Benz Sprinter 314 CDI KB/S 4X4 dodá společnost Progres servis Si-
břina s.r.o. za maximální nabídkovou cenu 1.207.665.- vč. DPH, která nabídla nejnižší cenu 
z hodnocených nabídek.
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Informace ze 2. mimořádného zasedání rady města 3. 7. 2017
-  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem části pozemku p.č. 3298 (trvalý travní porost) 

v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan D., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Jedná 
se o pozemek o výměře 304 m2. Rada města ukládá tajemnici zveřejnit záměr pronájmu na 
úřední desce města. 

-  Rada města schválila návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou. Byt 
č. 1 je přidělen paní K., bytem Radimovice. Náhradníkem na přidělení bytu v DPS je paní Š., 
bytem Frýdštejn. 

-  Rada města projednala žádost o položení zámkové dlažby na části pozemku p.č. 1761 (ostatní 
plocha) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan Duc Nguyen Viet, Řídícího učitele 
Havla 21, Český Dub. Jedná se o pozemek o výměře cca 130 m2. Rada města pověřuje starostku 
města dalším jednáním.

-  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Kontrolu provedla pracovnice Okresní správy sociálního zabezpečení 
Liberec. Při kontrole nebyly zjištěny závady nebo nedostatky. 

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

-  Rada města projednala příkazní smlouvu pro inženýrskou činnost, kde příkazníkem je 
Ing. Karel Dlouhý, Podhorská 850/46, Jablonec nad Nisou. Předmětem je zabezpečení funkce 
technického dozoru investora při realizaci stavby „Oprava střechy na budově zdravotního stře-
diska ul. Liberecká 19, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou“. Rada města souhlasí s uzavřením 
smlouvy a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

-  Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou vyjádření 
souhlasu města s přijetím finančního daru od Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji, Hrubá 
Skála 37, IČ: 25940775 ve výši 20.000,-Kč.

-  Rada města schválila uzavření mateřské školy dne 7. července 2017 a dne 3. ledna 2018 s tím, 
že rodiče budou na tuto skutečnost řádně upozorněni.

-  Rada města schválila žádost o povolení uzavření Dohody o provedení práce na projekt „Ša-
blony“ s paní Mgr. Irenou Ryplovou. Žádost podala ředitelka mateřské školy paní Mgr. Irena 
Ryplová.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

6. veřejné zasedání zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou 

se koná 20. 9. 2017 od 18 hodin  
v obřadní síni Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.

Těšíme se na Vaši účast

Pozvánka

Město Hodkovice vyzývá spoluobčany, kteří tak ještě neučinili, aby provedli 
údržbu svých živých plotů, které zasahují do profilu komunikací a chodníků 

a zhoršují rozhledové poměry. Děkujeme.

Výzva k údržbě živých plotů

Informace MěÚ občanům – SMS zprávy

Stačí vyplnit formulář na webových stránkách a  budou Vám aktuální informace z webových 
stránek města a hlášení městského rozhlasu zdarma zasílány formou SMS zpráv.

Formulář pro zasílání SMS zpráv najdete na webové adrese  
www.hodkovicenm.cz/cs/zasilani-sms-zprav.

Registrace i zasílání SMS zpráv je zdarma.

Chcete být pravidelně informován(a) o dění ve městě? 

20. 9. 2017, 1. 11. 2017 a 13. 12. 2017  
vždy od 18 hodin v obřadní síni na radnici

Těšíme se na setkání s Vámi.

Plánované termíny jednání zastupitelstva města

Upozornění!
Z důvodu opravy opěrné zdi bude v průběhu měsíce září  

zcela uzavřena  Poštovská ulice.
Žádáme všechny účastníky dopravního provozu – respektujte, prosím, dopravní 

značení v zájmu vlastní bezpečnosti.
 

Město Hodkovice nad Mohelkou
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NOVINKA – STOLNÍ KALENDÁŘ
Město Hodkovice nad Mohelkou si pro vás připravilo novinku na rok 2018  

a to dvoutýdenní stolní kalendář. 

Uvnitř najdete fotografie více či 
méně známých zákoutí v podání 

místních fotografů. 

Díky jejich zájmu a zapojení 
bylo vydání kalendáře možné, 

děkujeme!

Kalendář formátu A5 bude 
v prodeji od 16. 9. 2017  

za cenu 110 Kč. 

K dostání bude přímo na slavnostech na stánku města,  
poté pak na podatelně městského úřadu.

Vážení spoluobčané, 
město Hodkovice nad Mohelkou po dohodě se společností Severočeské komunální 
služby s.r.o. připravilo změnu třídění využitelných složek odpadu. Od 1. září letošního 
roku budou žluté kontejnery, které doposud sloužily pouze pro sběr PET lahví, nově 
určeny také pro sběr plastů z domácností a pro nápojové kartony. Občané tak již ne-
musejí tyto odpady vozit na sběrný dvůr do Pelíkovické ulice, ale mohou je umístit do 
nejbližších kontejnerů v blízkosti bydliště. 

Do žlutých kontejnerů lze od 1. září nově odevzdávat: 
 y PET lahve od nápojů
 y  Plasty – plastové obaly, sáčky, fólie, nákupní tašky, kelímky od jogurtů a dalších 

potravin, plastové obaly od spotřebního zboží, pěnový polystyren
 y  Nápojové kartony – vypláchnuté krabice od džusů, vína, mléka, mléčných výrobků

Do žlutých kontejnerů nepatří: 
 y  nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin, 
 y vícevrstvé obaly kov-plast, papír-plast, sklo, papír, kovy, 
 y  textil, molitan, guma, kabely, plastové obaly znečištěné chemickými látkami a mi-

nerálními oleji apod., 
 y linolea a výrobky z PVC (novodur),  stavební polystyren

V následujících měsících předpokládá-
me nárůst objemu vytříděných plastů 
na území města, proto budou na nejvíce 
vytížených stanovištích počty žlutých 
kontejnerů navýšeny. 

Děkujeme Vám, že se do systému třídě-
ní zapojujete.

POZOR ZMĚNA! 
Plasty z domácností a nápojové kartony  

bude možné od 1. září  
odkládat do žlutých kontejnerů
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pořádá již tradiční

CESTU ZA POZNÁNÍM
IX. ročník

v sobotu dne 9. 9. 2017
Start u Základní školy T. G. Masaryka 

v Hodkovicích n.M.

od 09.00 – 10.00 hodin

Startovné: 20 Kč,  
děti do 15 let 10 Kč,  
nejmladší zdarma

Trasa: cca 3,5 km, 9 zastavení 
s vyprávěním o zajímavých 

pamětihodnostech v našem městě

Cíl: ve Skalním údolí
•	  každý účastník dostane buřtíka 

a pivo (limo) zdarma
•	  pro děti bude připraven 

nafukovací hrad
•	  k posezení zahraje již od cca 

11:00 hudba Plechařinka  
a Duo Maky & Niky

•	  pozdní odpoledne a večer 
zpříjemní u táboráku kytara

•	  na kratší i delší posezení 
zajištěno občerstvení

Všichni jste srdečně zváni.
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

Dám odměnu 3.000 Kč i více za sehnání starého traktoru  
nebo pásáčku (i nepojizdného). 

Ne inzeráty. Prosíme pomozte nám, budujeme nové muzeum starých 
traktorů pro další generace. Tel. 777 154 614

Dám odměnu 1.000 Kč za sehnání staršího dopravníku.  
Jen v funkčním stavu. Tel. 777 154 614

http://pratele-hodkovic.cz

 

Spolek rodáků 
a přátel  Hodkovic
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POZVÁNKA

Spolek rodáků a přátel Hodkovic zve na výstavu 

Korouhve hodkovických cechů 

a 

40 let horolezeckého oddílu

Výstava se uskuteční v obřadní síni radnice ve dnech 15. – 18. 9. 2017.

Slavnostní vernisáž: PÁTEK 15. 9. v 17. 30 hodin  

Výstava bude přístupná:

SOBOTA: 9 – 17 hodin, 
NEDĚLE: 10 – 15 hodin
PONDĚLÍ: 9 – 13 hodin

Všichni jste srdečně zváni. 

http://pratele-hodkovic.cz

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.

Prodej se uskuteční 24. září a 22. října 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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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

Lyžařský oddíl pro Vás připravil 
"pozdně prázdninovou" akci

v pátek 1. 9. 2017 od 18:30 – 21:00 hod Vás zveme na
Pohodové podvečerní posezení na Buříně spojené  

s pozorováním západu slunce, který nastane v 19:47.

Srdečně zveme všechny členy oddílu, příznivce lyžování na Buříně i všechny 
ostatní, kteří se třeba jenom chtějí podívat, jaký je z našeho "kopce" krásný 

výhled na Hodkovice a blízké i vzdálené okolí. 

Akce bude spojena s opékáním buřtů a příjemným posezením u ohně. 

V případě špatného počasí se posezení přesune do chaty u horní stanice vleku.

"Západ slunce z chaty na Buříně"
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Dlouhá cesta, z.s. ve spolupráci s Českým červeným křížem v Jablonci nad Nisou

připravuje další 

SVéPOMOCNé SETKÁNÍ RODIčů 
a prarodičů, sourozenců i dalších příbuzných a rodinných příslušníků,  

kterým zemřelo dítě.

Setkání proběhnou ve čtvrtek 14. září  a 9. listopadu 2017,  vždy  od 17 do 19 hodin  
v sídle českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou,  

na adrese Uhelná 5 (zastávka MHD Kino Oko).

Cílem svépomocných setkání je:

 y Setkávání s lidmi, kteří se vyrovnávají se stejnou bolestnou zkušeností.

 y Vzájemné sdílení prožitků, pocitů a uvolnění emocí.

 y Poznání, že nejsme s touto bolestnou událostí sami.

 y Načerpání energie a inspirace – "co pomáhalo ostatním".

 y A mnohdy navázání nových přátelství.

Setkání jsou neformální, nejsou psychoterapeuticky vedena. Nicméně 
je přítomen psycholog, který poskytuje odborný dohled a je nezávislým 
účastníkem.

Další setkání pak budeme připravovat dle zájmu rodičů a rodinných 
příslušníků. Informace o nich nejdete na www.dlouhacesta.cz. 

Bližší informace a ev. potvrzení účasti:  Taťána Chmelíková,  tanach1@seznam.cz

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
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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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KINO – ZÁŘÍ 2017 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 8. září v 19 hodin

MIMI ŠÉF
Mimi šéf není žádné batole, ale protřelý boss. Podaří se mu zachránit lásku 

k  dětem, nebo zvítězí láska k  chlupatým mazlíčkům? Prozradí animovaná 

komedie USA. Délka 97 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 15. září v 19 hodin

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET

Vesmírné město Alfa obývají různí tvorové ze všech koutů galaxie. Na 

společnou misi se tam vydávají dva tajní agenti, Valerian a  Laureline, 

mezi kterými to ale pěkně jiskří! Akční sci-fi, Francie. Délka 137 minut.  

Vstupné 80 Kč.

Sobota 16. září 11.30 – 14.00

POJĎTE, PANE, BUDEME SI HRÁT

Pásmo krátkých animovaných pohádek o medvídcích, co se potkali u Kolína, 

určitě potěší děti i  rodiče. Vypráví F. Filipovský. Přijďte a  odejděte kdykoli 

během promítání. Zdarma!

Pátek 22. září v 19 hodin

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

VPrvní část filmové trilogie Jana Hřebejka, která vypráví o  třech 

rodinách a  zachycuje 20 let života hlavních postav. Tento díl se odehrává 

ve 40. letech 20. století za německé okupace. Je příběhem lásky, která 

nemohla být naplněna. Česko, Slovensko, Polsko. Délka 130 minut.  

Vstupné 80 Kč.

Pátek 29. září v 18 hodin

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Šmoulinka a  její přátelé se snaží objevit tajemnou vesnici dříve než 

jejich nepřítel Gargamel. Nový animovaný snímek USA. Délka 88 minut.  

Vstupné 50 Kč.

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Drama

Česká republika, Slovensko, Polsko

V kinech od 27. 4. 2017, 130 minut

Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se na po-
zadí nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky. 
Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu 
a rodině majitele zahradnictví. Obsáhne 20 let života postav, které musely v těchto pohnutých 
časech prožít nejlepší léta svých životů. Jde o rodinný portrét viděný pohledem žen, které osud 
svedl dohromady. (CinemArt)

Uvádíme v našem kině 22. 9. 2017 od 19.00, vstupné 80 Kč.

PRO MALÉ DIVÁKY (ALE NEJEN PRO NĚ!):

MIMI ŠÉF

Uvádíme v našem kině 8. 9. 2017 od 19.00, vstupné 50 Kč.

POJĎTE, PANE, BUDEME SI HRÁT 1
Pásmo animovaných pohádek promítáme jako filmovou smyčku

Uvádíme v našem kině 16. 9. 2017 od 11.30 – 14.00

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Uvádíme v našem kině 29. 9. 2017, vzhledem k tomu, že film je určen 
i těm nejmenším divákům, promítáme již od 18.00, vstupné 50 Kč.

MSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU  
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nejlepší léta svých život. Jde o rodinný portrét vidný pohledem žen, které osud svedl 
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Uvádíme v našem kin 22.9.2017 od 19.00, vstupné  80,- 
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

INFORMUJE

SESTAVENÍ PROGRAMU – nejpočetnější skupinu našich diváků tvoří děti, proto 
se na programu v jednom měsíci objeví, stejně jako dříve, především tituly zají-
mavé pro tuto cílovou skupinu, a sice animované filmy a pohádky. Nechceme však 
opomíjet ani dospělé diváky a budeme se snažit udržet si jejich přízeň alespoň tak 
jako v minulé sezóně. Vybírat chceme hlavně filmy ze současné české produkce 
a dokumenty.

PROMÍTÁME – pravidelně každý pátek:

začátky představení určených pro malé návštěvníky: 

září, duben, květen, červen – od 19.00 hodin 

říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen – od 18.00 hodin

ostatní filmy promítáme po celý rok od 19.00 hodin.

SLEVOVé KARTIčKY – i v letošním „promítacím“ roce (září 2017 – červen 2018) 
si mohou pravidelní diváci zdarma vyzvednout v pokladně kina slevovou kartičku 
a sbírat razítka za každou zakoupenou vstupenku. Kartička s pěti razítky slouží 
jako vstupenka na další představení.

SLEVOVé KARTIčKY za rok 2016/2017 – všechny slevové kartičky uplatněné 
v minulém „promítacím“ roce budou slosovány před promítáním amerického ani-
movaného filmu Mimi šéf v pátek 8. 9. 2017 v 19.00 hodin. Tři vylosovaní maji-
telé kartiček obdrží volnou vstupenku na libovolné představení v našem kině 
platnou do konce kalendářního roku.

VÝSTAVY – opět chceme realizovat výstavy v předsálí kina. Zahajujeme stejně 
jako loni výstavou fotografií z letních táborů uspořádaných různými organiza-
cemi, které působí v našem městě.

Mgr. Alena Banghová, vedoucí kina

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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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

Týden knihoven 
V letošním roce proběhne Týden knihoven ve dnech 2. – 6. října. Tuto celo-
státní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků. Naše knihovna se každý rok zúčastňuje tradičními drobnými akcemi.

Pro letošní rok jsme pro vás připravili ve výpůjčních dne registraci nových čtenářů 
zdarma do konce roku a amnestii zapomětlivých čtenářů – můžete vrátit knihy bez 
pokuty! Pro seniory jsme opět nachystali praktické ukázky, rady a návody k využití 
internetu a zpracování fotografií.

První den Týdne knihoven jsme letos určili pro děti a rodiče – zveme vás 2. října od 
17.00 hodin do knihovny na pohádky, o tom co se může stát v našem kraji. Představení 
je zdarma!

TŘI PODJEŠTĚDSKÉ POHÁDKY
O TOM, CO SE MŮŽE STÁT   
V KRAJI POD JEŠTĚDEM

scénář na motivy podještědských  
pověstí, výtvarné řešení a hraje:  

Darina Martinovská

2. 10. 2017 v 17.00 v Městské knihovně

HŘIŠTĚ SKŘÍTKŮ O HÁDAVÉ ŽENĚ

ZLATÉ LISTÍ 
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Hodkovické talenty – Lucie Jágrová

A co k tomu dodává sama Lucka..

Jak dlouho se focení věnuješ?
Mým vzorem byl tatínek, ale sama jsem se 
do toho pustila asi před třemi lety, když jsem 
dostala nový letefon. 

čím fotíš a  používáš pro své fotky nějaké 
úpravy?
Fotím jenom telefonem, ten mám vždy u sebe. 
Pro úpravu používám filtry, ale velmi málo. 
Své fotografie nechávám v původní podobě, 
tak jak jsem je zachytila. 

Co nejraději fotíš?
V podstatě vše, co mě zaujmě. Nejčastěji pří-
rodu při procházkách se psem, největší vý-
zvou jsou pro mě zajímavé detaily, někdy na 
záběr čekám dlouho než se vše zaostří a fot-
ka má podle mě správnou kompozici. Někdy 
mě při focení doprovází tatínek, většinou na 
houbách, fotím tedy i naše "úlovky".

A rodinné foto, nebo móda a jiná témata?
Rodinu někdy fotím na výletech, móda je 
zatím pro mě nezajímavé téma. Vždycky se 
stejně nakonec vracím k focení přírody.

Máš i jiné koníčky?
Dříve jsem se věnovala tanci a divadlu. Také 
navštěvuji hasičský kroužek a závodně cvi-
čím aerobic, který spadá pod Sokol Hodko-
vice. Ráda kreslím, ale focení je nej. Doma 
mám několik "mazlíčků" jako rybičky, činčilu, 
korálovky, užovku a také pejska.

Tentokrát jsem se pro krátký rozhovor setkala s  velmi talentovanou slečnou Lucií 
Jágrovou. Teprve dvanáctiletá fotografka na mě zapůsobila svou skromností a bezpro-
středností. Na první pohled však bylo znát, že focení je jejím velkým koníčkem a já si 
troufám říct, že i posláním. Její práce – fotografie jsou velmi nápadité, detailní a mají 
neuvěřitelný vnitřní náboj.

Už máš nějaké plány do budoucna?
Chtěla bych pracovat se zvířaty, nebo se dát 
k policii jako taťka. I když by mě samozřejmě 
lákalo věnovat se fotografování třeba i pro-
fesionálně.

Jaký byl tvůj nejlepší záběr?
Jé, toho je hodně, ale asi nejvíce se vracím 
k těmto fotkám... a podává mi telefon s fotka-
mi a já chápu proč se Lucce tak líbí. Prosvětle-
né kapky rosy v trávě, pampeliškové semínko 
na větvičce, čekající na vítr a plamínek svíč-
ky, vzbuzující v člověku na první pohled tolik 
naděje.

Z každé fotky, ač je každá z nich jiná, je jas-
ně cítit Lucčina nálada při focení, atmosféra 
okam žiku při procházce, čas strávený s rodi-
nou anebo focení jen tak pro nadšení z vý-
sledku.

Lucka už má opravdu velkou sbírku 
svých fotek a  byla by velká škoda, ne-
chávat je ukryté někde v "šuplíku". Proto 
se za pomoci paní Martinovské a  pana 
Pojkara uskuteční Lucčina první veřejná 
výstava v prostorách cukrárny. 

Toto místo je zvoleno záměrně jako nej-
vhodnější kombinace místa, návštěvnos-
ti a otevírací doby. Neváhejte tedy a za-
vítejte na výstavu fotografíí, které vám 
určitě zpříjemní den!

 Lůca (autorka fotografií) a Darina (patronka výstavy)

SRDEČNĚ vás ZVEME
na výstavu fotografií  
NENÍ JÁGR jako JÁGR...

Cukrárně na náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou   

 21. 8. – 30. 9. 2017
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42. ročník  Lesního běhu 
 

Faistauerův memoriál 
 
Hodkovice nad Mohelkou         Skalní údolí     So 7. října 2017  
 
Pořádá:            SK Hodkovice n. Moh. - oddíl lyžování 
 
Start:             kategorie mládeže v 9.30 hod.  
                         kategorie muži v 11.30 hod. 
 

Prezentace:          na místě od:     8.30 hod průběžně 

                              elektronicky: www.burin.cz  
                                                            na místě    elektronicky 
Startovné:         dospělé kategorie 80,- Kč            60,-Kč 
                        dorost                    40,- Kč            20,-Kč 
                         žactvo 5.-8.kat.     40,- Kč            20,-Kč 
                              žactvo 1.-4.kat.      20.- Kč           10,-Kč 
 
Ředitel závodu:  POKORNÝ Pavel 
Prezentace:  Švorc Martin 
Velitel trati:           BRADÁČ  Bohumil 
Hlavní rozhodčí:   FIALA  Jaroslav   
 

Závodí se podle pravidel lyžování o hodnotné ceny! 
Závodní kategorie                                  roč. narození                délka tratí 
 

1 a 2. Předžákyně a předžáci  2011 - 2010                150 m   
3 a 4. Žákyně a žáci nejmladší              2009 - 2008                300 m 
5 a 6. Žákyně a žáci mladší                  2007 - 2006            750 m 
7.   Žákyně starší                                    2005 - 2004               1000 m 
8.   Žáci starší                                         2005 - 2004               1500 m 
9.  Dorostenky mladší                 2003 - 2002            1500 m 
10. Dorostenci mladší                             2003 - 2002              2800 m 
11. Dorostenky starší                              2001 - 2000                2800 m 
12. Ženy                                                1999 a starší              2800 m 
13. Dorostenci starší                              2001 - 2000                   3600 m 
14. Muži veteráni                     7. 10. 1975 a starší            7200 m 
15. Muži hlavní závod                            1999 – 6. 10. 1977                    7200 m  

                      www.burin.cz 

Začátek školního roku 

V letním dvojčísle Kulturního 
kalendáře jsem Vás informovala 
o probíhající rekonstrukci střechy na 
hasičárně Záskalí.

V pátek 11. 08. 2017 došlo k předání 
dokončené stavby investerovi.

Celkové náklady na rekonstrukci 
střechy jsou 1.663.745 Kč (včetně DPH 
a technického dozoru stavby)

Markéta Khauerová – starostka města

Dům na Záskalí č. p. 23 má novou střechu

Milé děti, kvapem se blíží začátek školního roku a vy máte před sebou náročný, ale dou-
fáme, že i velmi pěkný školní rok. Moc se těšíme na to, jak si ho společně užijeme. 
Začínáme 4. září 2017. 

MŠ Hodkovice nad Mohelkou
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