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

Jubilanti v listopadu 2017

Úvodní slovo redakční rady

Miloslav Najman
Marta Musilová
Agnesa Mrázová

Vladimíra Havrdová

Vážení čtenáři,
předposlední měsíc roku je před námi a ačkoliv nás čeká sychravé počasí, my v kulturním 
kalendáři nabízíme pestrou nabídku společenských akcí, důležité informace z městského 
úřadu, rady i zastupitelstva. Navíc již v tomto vydání najdete pozvání na adventní program, 
první adventní neděle nás totiž čeká již 3. 12. 2017.

Za kolektiv redakční rady Naďa Burianová

 

Opravu jsme začali připravovat již koncem 
roku 2015, projekt byl hotový na jaře 2016 
a v tomto roce měla proběhnout i oprava. Bohu-
žel se nám nepodařilo vybrat realizační firmu, 
která by byla schopna opravu v tomto roce udě-
lat. Pro realizaci v roce 2017 se nám již firmu 
podařilo vybrat a mohlo dojít k samotné opravě.

V první fázi opravy došlo k vybourání příč-
ky, která tvořila místnost v prostoru vikýře 
a vyvožení veškeré škváry, která tvořila stropní 
izolaci, vybourání komínů a sejmutí staré kry-
tiny. Celkem bylo odvezeno cca 6 tun materiálu. 

NAŠE ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Od srpna letošního roku probíhá oprava střechy na zdravotním středisku. Děkujeme 
tímto lékařům a pacientům za trpělivost a omlouváme se za nepohodlí, které 
při opravě museli snášet.

Po dokončení bouracích prací došlo k obnažení 
pozednice a zjištění jejího skutečného stavu. 
Ten byl poněkud horší než ukázal průzkum 
mykologa. Proto bylo nutné vyměnit pozednici 
ve větší míře, než bylo původně navrhováno. 
Z tohoto důvodu došlo k prodloužení termínu 
realizace stavby. Výměna pozednic je velmi slo-
žitá a zdlouhavá. Bylo nutné krov postupně vy-
heverovat a poškozené pozednice vyměnit. Není 
třeba dodávat, že počasí v měsících září a říjnu 
řemeslníkům také nepřálo a často jim práci 
i znemožňovalo. Střecha na budově se zdá být 
poměrně malá, ale její oprava byla velmi složitá 
a obsahovala velké množství různých řemesel, 
které bylo potřeba skloubit. 

V poslední době se množí dotazy „co tam 
děláme za vikýř“. Jak je vidět na původních foto-
grafiích vikýř na střeše byl a my jsme ho zacho-
vali. Ujišťujeme občany, že dřevěné konstrukce 
nebyly v žádném případě napadeny dřevokaz-
nou dřevomorkou.

V době, kdy vychází toto číslo kulturní-
ho kalendáře, je střecha hotová a dochází jen 
k odstranění případných nedodělků, sundávání 
lešení a úklidu. 

Ještě jednou děkuji všem za trpělivost a vě-
řím, že se dílo podařilo.

Helena Řezáčová

Část pozednice zdravotního střediska

Střecha na zdravotním středisku před opravou PRODEJ BUDE ZAHÁJEN 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 

V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU
 OD 1. LISTOPADU 2017.

CENA VSTUPENKY JE 200 KČ. 
POČET MÍST JE OMEZEN!

VSTUPENKY
 NA ADVENTNÍ KONCERT 
IRENY BUDWEISEROVÉ
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Informace ze 16. zasedání rady města 25. 9. 2017
-  Rada města projednala žádost o koupi pozemku města p.č. 1886 (vodní plocha) o celkové vý-

měře 550 m2 v k.ú. Záskalí. Žádost podal pan M., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města 
žádá vyjádření stavebního úřadu.

-  Rada města projednala žádost o koupi části pozemku města p.č. 37 (ostatní plocha) o výměře 
23,5 m2 v k.ú. Záskalí. Žádost podala paní T., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města 
žádá vyjádření stavebního úřadu a místní šetření za přítomnosti paní T.

-  Rada města nesouhlasí s žádostí o koupi části pozemku města p.č. 2028 (trvalý travní porost) 
o výměře 150 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, z důvodu připravované směny. Žádost podali 
manželé R. , bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města předává věc zastupitelstvu města.

-  Rada města vzala na vědomí žádost o zavedení pouličního osvětlení do ulice Zahradní, Hodko-
vice nad Mohelkou, kterou podali pan Š., bytem Hodkovice nad Mohelkou a manželé J., bytem 
Hodkovice nad Mohelkou.

- Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu ZŠ TGM Hodkovice n. M. za školní rok 2016/2017. 
-  Rada města projednala petici obyvatel obce Hodkovice nad Mohelkou, část Jílové s žádostí 

o dílčí změnu změny č. 5 územního plánu Hodkovice nad Mohelkou v úseku k.ú. Jílové u Hod-
kovic nad Mohelkou. Rada města si vyžádala doplňující informace od stavebního úřadu a Mi-
nisterstva pro místní rozvoj a předává věc k projednání zastupitelstvu města

-  Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti TS Hodkovice a BH Hodkovice za III. čtvrtletí 
2017.

-  Rada města projednala doplňující informace o financování služeb v DD Český Dub a nesou-
hlasí s poskytnutím finančního příspěvku z důvodu, že DD Český Dub je příspěvkovou orga-
nizací Libereckého kraje.

Informace ze 17. zasedání rady města 11. 10. 2017
-  Rada města souhlasí s návrhem na směnu pozemků. Pozemek p.č. 1203 (ostatní plocha) 

o výměře 395 m2 v k.ú. Hodkovice n. M. ve vlastnictví Libereckého kraje se sídlem U Jezu 
642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 70891508 se navrhuje směnit za pozemky p.č. 1139/2 ( ostatní 
plocha) o výměře 588 m2 a p.č. 1139/3 ( ostatní plocha) o výměře 59 m2 vše v k.ú. Hodkovice 
n. M. ve vlastnictví Města Hodkovice n. M.. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků ve výši 
12.600,-Kč uhradí Liberecký kraj městu Hodkovice n. M.. Rada města ukládá tajemnici 
zveřejnit adresný záměr směny pozemků na úřední desce města a předává věc k rozhodnutí 
do zastupitelstva města. 

-  Rada města projednala petici částí obyvatel obce Hodkovice n. M. s žádostí o vyřešení ne-
únosné dopravní situace v ulici Rychnovská v části od mostu po křižovatku s Pražskou 
a dále ve slepé části Pražské ul. směrem k sídlu Jizerskohorské stavební společnosti a osázení 
chodníky. Rada města v souladu se Zásadami práce Města Hodkovic n. M. s peticemi, stíž-
nosti a podněty určuje odpovědným pracovníkem pro vyřízení petice referentku oddělení 
životního prostředí Ing. Danu Karmazínovou s postupem dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu 
petičním. Rada města pověřuje starostku města a Ing. Danu Karmazínovou jednáním se 
společností 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Městský úřad informuje -  Rada města vzala na vědomí znalecký posudek č. 4244/2017 na pozemky města p.č. 817 
(ostatní plocha) o výměře 2526 m2 a p.č. 818 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 592 m2 
oba v k.ú. Záskalí, znalecký posudek č. 4263/2017 na pozemek města p.č. 1263 (ostatní plo-
cha) o výměře 1107 m2, znalecký posudek č. 4256/2017 na pozemek města p.č. 1264/1 (ostat-
ní plocha) o výměře 1752 m2 , oba v k.ú. Hodkovice n. M. a geometrický plán na oddělení po-
zemku 1264/1 v k.ú. Hodkovice n. M., které předložila Severočeská vodárenská společnost 
a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. Rada města ukládá tajemnici zveřejnit adresný záměr 
prodeje pozemků na úřední desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města. 

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s uží-
váním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 30.09.2017. Stav dluhů činí ke 
dni aktualizace 155.196,-Kč Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných 
částek.

-  Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7.000,-Kč 
na založení farmového chodu daňků Mysliveckému spolku Boženice, z.s., Kostelní vrch 710, 
Hodkovice nad Mohelkou, IČ 64040330. 

-  Rada města po projednání souhlasí s uzavíráním nájemních smluv v DPS Hodkovice nad 
Mohelkou. Po přidělení bytu bude smlouva uzavřena na dobu určitou 12 měsíců při bezpro-
blémovém plnění smluvních podmínek bude následná smlouva uzavřena na dobu neurčitou. 
U stávajících klientů bude po vypršení doby určité následná smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou.

-  Rada města souhlasí s návrhem na směnu pozemků. Pozemky ve vlastnictví Města Hod-
kovice n. M. - pozemek p.č. 23/2 (ostatní plocha) o výměře 18 m2 v k.ú. Hodkovice n. M. se 
navrhuje směnit za pozemek p.č. 151/3 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 a pozemek p.č. 152/2 
(ostatní plocha) o výměře 11 m2, oba v k.ú. Hodkovice n. M. ve vlastnictví pana C., bytem 
Hodkovice n. M.. Náklady na geometrické zaměření a návrh na vklad ponesou obě strany 
rovným dílem. Rada města ukládá tajemnici zveřejnit záměr směny pozemku na úřední 
desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s návrhem na uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci č. 07/2017. 
Předmětem smlouvy je prodej nemovitosti p.p.č. 1730/10 (ostatní plocha) o výměře 201 m2 
a p.p.č. 1729/11 (ostatní plocha) o výměře 3 m2, obě v k. ú. Hodkovice n. M. Bytovému 
družstvu 622, Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem Podlesí 622, Hodkovice nad Mohelkou, 
IČ: 06199445. Kupní cena se smluvně sjednává ve výši 1,00 Kč. Kupní cena je stanovena 
v souladu s dobrými mravy a podstatou samosprávy, která hájí zájmy občanů. Rada města 
ukládá tajemnici zveřejnit adresný záměr prodeje pozemků na úřední desce města a předá-
vá věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s návrhem na uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci č. 08/2017. 
Předmětem smlouvy je prodej nemovitosti p.p.č. 1730/9 (ostatní plocha) o výměře 176 m2 
v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou Bytovému družstvu 623 a 624, Hodkovice nad Mohelkou, se 
sídlem Podlesí 624, Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 06199453. Kupní cena se smluvně sjednává 
ve výši 1,00 Kč. Kupní cena je stanovena v souladu s dobrými mravy a podstatou samosprá-
vy, která hájí zájmy občanů.

-  Rada města ukládá tajemnici zveřejnit adresný záměr prodeje pozemků na úřední desce 
města a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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7. veřejné zasedání zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou 

se koná 1. 11. 2017 od 18 hodin
v obřadní síni MěÚ Hodkovice nad Mohelkou.

Další plánovaný termín veřejného zasedání  
zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou je 13. 12. 2017.

Těšíme se na Vaši účast

Pozvánka  

Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, 

tel. 724180084, www.hodkovicenm.cz

Rada města Hodkovice nad Mohelkou

Vás zve na společné setkání.
Sejdeme se ve středu 

8. 11. 2017 od 18 hodin 
v „klubovně hasičů“ v Jílovém

Přijďte s námi diskutovat o Vašich námětech, připomínkách a problémech.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za Radu města 
Markéta Khauerová - starostka města

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

Ceny inzerce A5 CELÁ A5 1/2 A5 1/4 A5 1/8 BAREVNÁ
ZÁKLAD 500 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 1 500 Kč

3 po sobě jdoucí  
vydání, sleva 10 %

450 Kč 270 Kč 180 Kč 90 Kč 1 350 Kč

6 po sobě jdoucích  
vydání, sleva 15 % 

425 Kč 255 Kč 170 Kč 85 Kč 1 275 Kč

11 celý rok, sleva 30 % 350 Kč 210 Kč 140 Kč 70 Kč 1 050 Kč

V tabulce jsou navrženy ceny se slevou na jeden měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013

Město Hodkovice nad Mohelkou Vás srdečně zve na akci

pro přivítané občánky Města Hodkovice nad Mohelkou                              
(21. 10. 2016, 10. 03. 2017, 12. 05. 2017, 16. 06. 2017)

Sejdeme se v sobotu 11. 11. 2017 v 15:00  
na cestě od horního kruhového objezdu do sídliště Podlesí.

Těším se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi.

Markéta Khauerová – starostka města
Město Hodkovice nad Mohelkou

nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

VÝSADBA STROMŮ
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REVITALIZACE

Město Hodkovice nad Mohelkou
zve na

projektu

Jedná se o

představení �nální verze

SÍDLIŠTĚ
PODLESÍ

15.11.
18:00

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Obyvatelé sídlištěMěsto - zadavatel a investor Ateliér Nature Systems - projekce

Nature
Systems

OBŘADNÍ SÍŇ RADNICE

HODKOVICE
NAD MOHELKOU

V sobotu 14. října 2017 oslavili manželé 

Václav a Jitka Hozovi 
50 let společného  

manželského života – zlatou svatbu.

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

Betlémské 
světlo
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ODPADY – NOVINKY 

Na většině stanovišť na tříděný odpad byly navýšeny počty žlutých kontejnerů. Jak jsme 
informovali během měsíce září, do žlutých kontejnerů je možné nově odevzdávat PET 
lahve, plasty z domácností i nápojové kartóny. Už po čtrnácti dnech nového provozu se 
ukázalo, že kapacita stávajících žlutých kontejnerů nestačí a plasty se často hromadily 
okolo. Za spolupráci tímto děkujeme pracovníkům Technických služeb Hodkovice, kteří 
průběžně úklid kolem kontejnerů zajišťují. 

Z letmého průzkumu obsahu žlutých kontejnerů v našem městě vyplývá, že stále nej-
větší objem plastů tvoří PET lahve. Z praxe je však vyzkoušené, že čtyřčlenná rodina 
může za měsíc vytřídit až pytel plastů. Většina potravin a drogerie se v dnešní době balí 
do plastových sáčků a obalů (ovoce, mražená zelenina, pečivo, jogurty, pomazánková 
másla, balené sýry a salámy, pleťové krémy, šampóny, aviváže, prací gely). Všechny tyto 
sáčky, krabičky, kelímky a tuby by měly putovat do žlutého kontejneru.

 y Plastové obaly by měly být bez zbytků potravin či přípravků, stačí je lehce 
vypláchnout vodou či vytřít papírovou utěrkou.

 y Ještě jednou pro připomenutí opakujeme, co všechno do žlutých kontejnerů patří 
a nepatří. 

Do žlutých kontejnerů je možné odevzdávat: 
 y PET lahve od nápojů
 y Plasty – plastové obaly, sáčky, fólie, nákupní tašky, kelímky od jogurtů a dalších 

potravin, plastové obaly od šampónů, sprchových gelů, kosmetiky, pracích gelů, 
aviváží, pěnový (obalový) polystyren atd.

 y Nápojové kartony – vypláchnuté krabice od džusů, vína, mléka, mléčných výrobků

Do žlutých kontejnerů nepatří: 
 y nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin, vícevrstvé obaly kov-plast, papír-

plast, sklo, papír, kovy, textil, molitan, guma, kabely, plastové obaly znečištěné 
chemickými látkami a minerálními oleji apod., linolea a výrobky z PVC (novodur), 
stavební polystyren

TIP!
 y plastové kelímky např. od jogurtů, pomazánkového másla či 

rostlinných tuků se dobře omyjí v myčce na nádobí, ušetříte 
tak vodu na oplachování

Stanoviště na tříděný odpad byla doplněna o další žluté kontejnery

Třídění plastů z domácností probíhá zatím nesměle

Vážení spoluobčané,

Město Hodkovice nad Mohelkou ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. 
pořídilo sady barevných tašek na třídění odpadů z  domácností, které 
zdarma obdržíte na městském úřadě. 

Sadu tvoří tři barevné, omyvatelné tašky na plast, papír a sklo. Je možné 
si vybrat ze dvou velikostí. Menší 20 l tašky se hodí do bytů či pro 
domácnosti s menším počtem členů, velké 40 l se uplatní více v rodinných 
domech a u velkých rodin.

Na jednu domácnost je možné zdarma získat jednu sadu tašek, podmínkou 
je uhrazený poplatek za komunální odpad pro letošní rok. 

Tašky se budou vydávat od pondělí 6. 11. 2017 na odboru životního 
prostředí.

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI TŘÍDÍTE!

MĚSTO POSKYTNE TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
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PŘIPRAVUJEME
LISTOPAD

 21. 11. 2017 Pečení perníčků
 28. 11. 2017 Zdobení perníčků

PROSINEC
 1. 12. 2017 Adventní dílna
 5. 12. 2017  Výtvarná dílna s nadílkou  

(balíčky lze objednat na tel. 604 122 544  
nebo osobně v RK Motýlek)

 9. 12. 2017  Výlet s překvapením 
odjezd v odpoledních hodinách (objenat se lze  
na tel. 604 122 544 nebo osobně v RK Motýlek)
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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

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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Od prosince do února, možná až do začátku 
března  vás srdečně zveme na pohádku, 
někdy i s malou výtvarnou dílničkou. Vstup-
né je dobrovolné. V letošní sezóně je však 
připravena ještě novinka, losování o dobroty 
a ceny za pěkný obrázek, který namalujete 
a odevzdáte po každém shlédnutém předsta-
vení. My na dalším představení vylosujeme 3 
nejlepší malíře. A to není všechno - na kon-
ci celé Zimní pohádkové sezóny čeká krásná 
odměna pro nejpilnějšího diváka. Na prvním 
představení dostanete kartičku a můžete do 
ní sbírat razítka za každou návštěvu. Na kon-
ci – po posledním představení, budete odmě-
něni za nejvyšší počet razítek. Délka předsta-
vení je v průměru 25 – 45 minut. Všechna 
představení jsou rodinná a vhodná pro děti 
od 2,5 do 99 let. :-))

Program Zimní pohádkové sezóny začne 
3. 12. 2017 příběhem o tom, jak i malý po-
pleta CHAMELEON LEON může zachránit 
kamarády z nebezpečí a pokračovat bude 
další neděli 10. 12. pohádkami z Podještědí, 
kde se dozvíte, co se děje a může stát v kraji 
pod Ještědem. TŘI podještědské pohádky – 
Hřiště skřítků, O hádavé ženě, Zlaté listí za-
hraje Darina Martinovská. Po pohádce si mů-
žete vyrobit skřítka. Po vánocích, hned první 
neděli v lednu se opět můžete těšit na divadlo 
a pohádky.

Pro ZiPS jsme připravili jsme dalších cca 
10 představení. Pavlína Kordová zahraje 
Plechové pohádky, tři pohádky o tom, jak je 
těžké najít správnou nevěstu a ještě přijede 

s pohádkou Nahoru, dolů a zas domů. To je 
stínové divadlo, o medvídkovi, který se ztratil 
a zase našel. Další pohádky zahraje Divadlo 
na kliku, příběh O SLŮNĚTI a pohádku, kte-
rou možná znáte O  kohoutkovi a  slepičce. 
DRAČÍ POHÁDKY zahraje úžasné veselé di-
vadlo z Turnova ČMUKAŘI. S jemnou hebkou 
pohádkou Jak Jaromil ku štěstí přišel přijede 
Lenka Hřibová ze Semil a zahraje také inter-
aktivní hříčku Se zvířátky do pohádky. Po 
obou těchto představeních bude dílnička. Po-
hádku JAK KAŠPÁREK LÉČIL DRAKA zahraje 
s maňásky zkušený loutkový soubor Spojáček 
Liberec i po jejich představení o jedné protiv-
né princezně a o jednom smutném drakovi si 
můžete pohrát s maňásky. Novou pohádku si 
připravuje i HAD a ta je zatím tajemstvím... 
 Nechte se překvapit.

Podrobné informace o jednotlivých předsta-
veních budou vždy v Kulturním Kalendáři, na 
plakátech a vyhlášena rozhlasem. Prosíme, 
sledujte tyto informace, změna programu se 
může přihodit :-)) Těšíme se na vás a zejména 
na vaše děti každou neděli v 15.00. Věříme, že 
společné zážitky vám obohatí zimní nedělní 
odpoledne. Tak přijďte a užijte si.

Velké díky všem, kteří se na přípravě a reali-
zaci ZiPsu podíleli a podílejí, velké poděková-
ní také za pochopení všem divadelníkům, kte-
ří jsou ochotni přijet k nám do Hodkovic nad 
Mohelkou a zahrát pro děti bez jeviště a do 
zcela nedivadelního prostoru vnést kouzlo 
divadla.

Velmi se těší také Darina Martinovská.

ZIMNÍ POHÁDKOVÁ SEZÓNA (ZiPS)
Těšte se, po mnoha prosbách a žádostech  se vrací 

ZIMNÍ POHÁDKOVÁ SEZÓNA (ZiPS) 

Pro vaše děti i pro vás připravil OS KOVO Monroe a HAD v Klubovně Monroe v Kulturním domě 
v Hodkovicích nad Mohelkou na každou neděli vždy od 15.00 hodin divadelní představení.

DIVADELNÍ SOUBOR V O J A N  HRÁDEK NAD NISOU

UVÁDÍ KOMEDII 

IVAN VYSKOČIL

HAPRDÁNS
ANEB 

HAmlet PRinc DÁNSký

DIVADELNÍ ZKRATKA, KDE TRAGÉDIE PŘÍJDE ZKRÁTKA

PŘEDSTAVENÍ SE KONÁ DNE 16. LISTOPADU V 18.00 HODIN

V Městském kině v Hodkovicích nad Mohelkou. Vstupné 60 Kč.

Slovo o hře:
Shakespearův Hamlet je největší a nejznámější tragédie, jaká kdy byla napsána. Co když 
to ale není tak úplně pravda? Co se stane, když se na Hamleta podíváme optikou součas-
nosti? Pojďte i vy s námi najít ta správná vodítka a zjistit, jak to opravdu s tím Hamle-
tem, Ofélií, Poloniem, Gertrudou a Claudiem vlastně bylo. Komický souboj s tragédií pana 
Williama Shakespeare nazvaný HAPRDÁNS neboli HAmlet PRinc DÁNSký ve zkratce, ve 
kterém by právě tragédie měla přijít zkrátka. Ivan Vyskočil jako autor této divadelní zkrat-
ky se nesnaží diváka jenom pobavit, ale také mu nastavuje zrcadlo dnešní doby. Takže hru 
můžeme nazvat nejen veselohrou, ale i břitkou satirou, upozorňující na nešvary dnešní 
doby. Představení samo se odvíjí v brechtovském stylu. To znamená, že jednotlivé postavy 
vystupují z děje a hovoří přímo k divákovi. Přenesme se tedy do Dánska na hrad Elsinor 
a pojďme společně rozpříst tuto historickou morbidní šlamastiku.

Postavy které se v představení vyskytují:
Princ Hamlet, král Claudius, královna 
Gertrůda, pan Polónius, Ofélie, Laertés, 
Rozenkranc a Güildenstern

Tyto postavy hrají:
Helena Svobodová, Jan Sladký j.h.,  
Antonín Raban, 
Režie a úprava hry: Jan Sladký j.h.
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Od 1. 11. 2017 dochází ke změně ordinačních hodin. 
V úterý dopoledne nebudeme ordinovat. 

Nově budou ordinační hodiny takto: 
Po 07:00 – 09:30 (bez objednání); 09:30 – 13:00 (pouze objednaní) 
Út 12:00 – 13:00 (bez objednání); 13:00 – 18:00 (pouze objednaní)
St 07:00 – 09:30 (bez objednání); 09:30 – 13:00 (pouze objednaní) 
Čt 07:00 – 09:30 (bez objednání); 09:30 – 13:00 (pouze objednaní) 
Pá 07:00 – 09:30 (bez objednání); 09:30 – 13:00 (pouze objednaní)

Posledního pacienta ošetříme nejpozději 30 min před koncem dané ordinační doby.

Do ordinační doby od 09:30 a 13:00 hod se objednávejte na tel.: 739 232 767 
nebo emailem: ordinace@medimal.cz

Za tým ordinace: 
MUDr. Martin Malík – všeobecný praktický lékař, Medimal s.r.o. 

Ordinace všeobecného praktického lékaře, Liberecká 19, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42 
Tel.: +420 739 232 767, www.medimal.cz

Změna ordinačních hodin – všeobecný praktický lékař MUDr. Martin Malík 

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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HODKOVICE NAD MOHELKOU
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Pátek 3. listopadu v 19 hodin

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
V  dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack 
ocitá tváří v  tvář partě smrtících pirátských duchů. Dobrodružný film USA.  
Délka 129 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 10. listopadu v 19 hodin

POHÁDKY PRO EMU
Dokáže muž, který je zvyklý žít sám a  věnovat se pouze své práci, vytvořit 
rodinu pro svoji dceru, o které se dozví až v jejích osmi letech? Česká romantická 
komedie s O. Vetchým v hlavní roli. Délka 112 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 24. listopadu v 18 hodin

LETÍME
Richard je vrabčí sirotek, který vyrůstá v čapí rodině a je samozřejmě přesvědčen, 
že je čáp. Jeho dobrodružství začíná na podzim, když následuje ostatní čápy na 
dlouhé cestě do Afriky. Koprodukční animovaný film pro celou rodinu. Délka 84 
minut. Vstupné 50 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
Pátek 1. prosince

17 hodin – VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ HANY LINKOVÉ

18 hodin – ANDĚL PÁNĚ 2
Anděl Petronel a čert Uriáš se v předvečer svátku svatého Mikuláše zamotají 

na zemi do podivného reje. Česká pohádková komedie J. Stracha.

Sobota 2. prosince

14.00 – 17.00 – VÁNOČNÍ SEN
Pásmo krátkých animovaných pohádek s vánoční tematikou. Zdarma!

POHÁDKY PRO EMU
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Radim Hrušovský

Kolik je ti let Radime a jak dlouho už fotbal 
hraješ?
Je mi šestnáct a fotbal hraju asi od pěti let.

A kde jsi s fotbalem začínal a za koho kopeš 
teď?
Začínal jsem tady v Hodkovicích a vydržel 
jsem tu docela dlouho a chvíli jsem hrál 
v Českém Dubu. Aktuálně ale hraji za FK Jab-
lonec nad Nisou – fotbalovou ligu dorostu.

To zní už docela profesionálně, určitě ale 
chodíš do školy, jak to zvládáš?
Chodím do Jablonce na Střední průmyslovou 
školu technickou. Někdy to je náročné, ale 
zvládám to. Ráno vstávám v šest, jedu do ško-
ly, pak mám tréninky a domů se dostávám až 
tak kolem osmé.  

Trénink máš opravdu každý den? Co to ob-
náší?
Ano, trénujeme každý den, protože o ví-
kendech jsou mistrovská utkání. Tréninky 
máme rozdělené na trénování hry jako ta-
kové – ovládání míče, a potom na kondiční 

V listopadovém rozhovoru bych vám chtěla představit nadějného mladého spor-
tovce Radima Hrušovského. Na první pohled sympatický plachý mladík, ale jen do 
chvíle než přijde řada na fotbal. Během okamžiku se jeho postoj změní a člověk 
má před sebou talentovaného profesionála, který má jasný cíl.

tréninky, kdy běháme a posiluje – vlastně 
pracujeme s vlastní vahou. Jednou měsíčně 
před zápasem máme poradu ohledně strate-
gie hry, kreslíme jak se pohybovat po hřišti 
a podobně.

Taková velká fyzická zátěž určitě vyžaduje 
i trochu jiný jídelníček, máš nějakou speci-
ální "dietu"?
Ne, to nemám. Od trenéra máme samozřej-
mě zakázaný alkohol, ale jinak se v jídle nijak 
nehlídám. Jen před zápasem, který bývá do-
poledne, mám lehčí snídani doplněnou třeba 
o proteinovou tyčinku.

Kromě fotbalu, máš i jiné záliby?
Rád si zahraju florbal, ten jsem kdysi také 
hrál závodně. V zimě si pak tady v Hodko-
vicích užívám i hokej. Samozřejmě někdy 
hraju hry na počítači nebo si zajdu do kina 
na nějaký akční film. Ale fotbal zůstává na 
prvním místě.

Jak si vlastně aktuálně v dorostu vedeš?
Jsem útočník, v téhle sezóně už jsem dal 5 
gólů a mám 7 asistencí, to je podle mě dobrý 
začátek sezóny.

Dát gól musí být báječný pocit, ale prohra?
Když střelím gól je to neuvěřitelná euforie 
a člověk má neskutečnou chuť jít do toho 
ještě víc a dát další a další gól. Když jako 
tým prohrajeme, nebo se mi na hřišti neda-
ří, hodně pak o tom přemýšlím. Ten pocit ve 
mně zůstává daleko déle než radost z výhry. 
Po prohraném zápase většinou v kabině ml-
číme, ale hned na dalším tréninku, když už 

vychladneme, se o všem bavíme. Říkáme si, 
co bylo špatně, kde je potřeba přidat a co se 
už nesmí opakovat. Umíme si to s klukama 
vyříkat z očí do očí a poučit se z chyb. To je 
pro celý tým důležité.

Ale zpět k něčemu veselejšímu. Jaký je tvůj 
největší úspěch?
V roce 2016 se konal v Trutnově mezinárodní 
turnaj a tam jsem byl ze šesti družstev vyhlá-
šen za nejlepšího hráče. Toho si hodně cením.

Komu vlastně fandíš, když zrovna sám ne-
hraješ?
Z domácích to je FK Jablonec nad Nisou a ve 
světě jasně FC Barcelona. Když bych si měl 
vybrat hráče je to jednoznačně Messi. On pro-
stě ví, co dělá, vždycky je pánem situace. To-
hle musí mít člověk v sobě, to se nedá naučit.

Při tak náročném koníčku musíš mít i vel-
kou podporu rodiny, chodí ti fandit?
Rodiče se někdy trochu bojí, jak zvládnu ško-
lu a fotbal, ale když je potřeba, pomáhají mi 
s učením, jezdí fandit a vůbec mě podporují. 
Bráchové si ze mě někdy dělají legraci, že jsem 
"pan fotbalista", ale já to beru. Jediné na co mi 
už vážně nezbývá čas, jsou domácí práce.

Ne vždy to je ale snadné, jak je to třeba se 
zraněními?
Zranění jsem zatím neměl. Ale prodělal jsem 
mononukleózu a to jsem vlastně propásl po-

lovinu sezony. Bylo těžké vrátit se zpět do 
formy a hlavně začít v rozjeté sezoně, kdy už 
byl tým sehraný.

Na závěr asi ta nejdůležitější otázka, co bys 
chtěl jednou dělat?
Rozhodně chci zůstat u fotbalu. Ještě před 
pěti lety to byla hlavně zábava a chuť zlep-
šovat se, něco se naučit. Teď už ale cítím, že 
bych se chtěl fotbalem živit profesionálně. 
Mým cílem by byla FC Sparta. Ale to je da-
leká cesta. Teď jsem v dorostu a pak můžu 
přejít do juniorů, ale to vybírají trenéři. Člo-
věk musí být vážně dobrý a musí mít i štěstí.

A  když se to nepovede, umíš si představit 
nějakou alternativu?
Jasně, chodil bych do práce, asi bych zůstal 
v oboru, který studuji. Ale určitě bych s fot-
balem neskončil. Bez fotbalu si to neumím 
představit.

Jako žena fotbalu moc nerozumím, ani nefandím 
žádnému týmu. Rozhodně ale fandím Radimovi 
a rozumím jeho nadšení a zápalu. Tento mladý 
muž i ve svém nízkém věku má jasně daný cíl a je 
ochotný mu leccos podřídit. Nenechá se rozpty-
lovat a jde za svým. Já si myslím, že kde je oči-
vidný talent a chuť něco dokázat, nejsou žádné 
hranice, a kdo ví, třeba jednou uvidíme Radima 
v televizi se zlatým míčem v ruce.

Naďa Burianová

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

Městská knihovna
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V říjnu k nám přijelo divadlo koloběžka a pohádka: „Co malý medvědi o podzimu nevědí“

Vyhráli jsme soutěž u veterinární zprávy v Liberci. Po té nás velice mile překvapili a přijeli se 
na nás podívat a děti formou praktických cvičení a ukázek seznámili s tím, jak se mají chovat 
ke zvířátkům a jak je chovat.

 y V listopadu se můžeme těšit na akce, jakou 
jsou: Adventní dílna, divadlo paní Enochové 
s pohádkou: Haloweenská pohádka. 

 y Bude se konat i vánoční focení od pana Ku-
báta.

 y Díky projektu do kterého jsme se zapojili 
a získali dotaci ve výši 380 732 Kč, se mohou 
naše paní učitelky účastnit školení, vzdělává-
ní např. přes NIDV a Agenturu AMOS. Mů-
žeme sdílet zkušenosti se školami a školkami 
v okolí.

 y Chystáme i spolupráci s rodiči, např. se bude 
konat odborně zaměřené tematické setkání 

Informace z MŠ Sluníčko

a spolupráce s rodiči dětí – První téma se-
tkání: Emoční připravenost dítěte, nejen při 
vstupu do školy, ale i ve spolupráci školky 
s rodiči a dětmi.

 Projekt: „SE SLUNÍČKEM NAŠE ŠKOLKA, ŠŤASTNÝ 
KAŽDÝ KLUK I HOLKA“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/
0005290 je spolufinancován Evropskou unií.
 Podpora profesního rozvoje pedagogického sboru, 
sdílení zkušeností se školami a spolupráce s rodiči. 
Ukončení realizace projektu je 31. 3. 2019.

PŘEJEME KRÁSNÉ PODZIMNÍ DNY  
PLNÉ RADOSTI
MŠ SLUNÍČKO

Dne 7. 11. 2017 
v 10:00 k nám přijede
divadélko p. Enochové

a přiveze nám pohádku:

HALOWEENSKÁ
POHÁDKA

Vybíráme 40 Kč/dítě

Milí rodiče,

srdečně vás zveme na akci: Adventní dílnička.
Tato akce proběhne 23. 11. 2017 ve čtvrtek v 15:00 

v prostorách MŠ.

 7 Vyrábět budeme adventní 
věnce, svícny atd.

 7 My zajistíme větvičky 
a nějaké přírodniny. 

 7 Tavnou pistoli budete mít 
k dispozici.  

 7 Vy si s sebou prosím přineste 
vše další potřebné k výrobě 
věnců.

 7 To je např: drátky, věncové korpusy, svíčky, ozdobičky aj.

 7 Nejdůležitější je však dobrá nálada a plno nápadů.

Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou
Podlesí 560, příspěvková organizace, MŠ sluníčko

pořádá
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